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Dank zij het herstel in de bouw-
nijverheid mag het Nederlandse 
wegvervoer dit jaar op een groei 
van het ladingaanbod van 1,5% 
rekenen. De omzet in deze 
bedrijfstak zal met 2% stijgen.

Dat voorspelt ING Economisch Bureau in 
zijn jongste kwartaalbericht over de sector 
transport en logistiek. Voor de hele sector 
wordt voor dit jaar een volumegroei van 
1,6% voorzien, volgend jaar verder oplo-
pend naar 1,9%.
Volgens de bankeconomen was het prille 
herstel in de transportsector tot dusver 
vooral aan de export toe te schrijven. Maar 
er is nu sprake van een ‘verbreding’, omdat 
de binnenlandse vraag naar goederen voor 
het eerst in vier jaar weer een opleving 
kent. Na jaren van krimp vertonen de de-
tailhandelsverkopen weer een lichte stij-
ging.
Daar komt het herstel van de bouwpro-
ductie bij, die vooral aan wegvervoer en 
binnenvaart ten goede komt. Niet minder 
dan 36% van het wegvervoer is mede of 
vooral afh ankelijk van de bouwsector. Ne-

1,6% en volgend jaar 1,9% groei. De omzet-
ten in de hele sector stijgen dit jaar 2 en vol-
gend jaar 3%.
De internationale handel ondergaat mo-
menteel een ‘groeivertraging’. Inkoopma-
nagers van grote industriële bedrijven zijn 
terughoudender geworden over de nabije 
toekomst. De export maakt ook een ‘zwak-
kere fase’ door, maar zal zich later dit jaar 
herstellen. Al met al komt ING op een ex-
portgroei voor heel 2014.
Van sterke verbetering van de vrachtprij-
zen zal zeker in belangrijke delen van het 
wegvervoer nog geen sprake zijn. De kas-
stroom neemt wel toe, de winsten blijven 
veelal achter. ING spreekt van een ‘nog 
steeds geringe fi nanciële weerbaarheid’ bij 
vooral kleinere bedrijven. Daarom zijn 
veel ondernemers wel ‘positiever’ gewor-
den, maar nog niet ‘optimistisch’. Ze moe-
ten het nog zien.
Volgens Machiel Bode, sectormanager 
transport en logistiek bij ING, zijn we een 
periode van ‘laagconjunctuur’ ingegaan, 
waarin nog geen serieuze transportprijs-
stijgingen te verwachten zijn.

derlandse wegvervoerders moeten het 
trouwens steeds meer van het binnen-
lands transport hebben, omdat ze zich in 
de concurrentie in het internationale ver-
voer allengs minder weten staande te hou-
den.
Volgens ING wordt nu al 85% van alle 
transportkilometers door Nederlandse 
vrachtauto’s gereden over afstanden van 
minder dan 300 kilometer, meest in eigen 
land. Het herstel van de bouwproductie is 
voor de vervoerders dus goed nieuws. Vo-
rig jaar kromp het vervoer van bouwma-
terialen nog 1%, dit jaar rolde er in het eer-
ste kwartaal een groei van 3,7% uit en de 
bank ziet dat in de rest van het jaar aan-
houden.

Perspectief
Het wegvervoer mag dit jaar dus op 1,5% 
volumegroei rekenen, voor volgend jaar 
komen de ING-onderzoekers niet verder 
dan 1%. Andere bedrijfstakken hebben 
een beter perspectief. Voor de luchtvracht-
branche was er vorig jaar al een volume-
groei van 2%, oplopend naar 2,5% dit jaar 
en 2,7% volgend jaar. De logistieke dienst-
verlening in ruime zin had vorig jaar te 
maken met een krimp. Dat wordt dit jaar 
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 RAPPORT  Dankzij opleving in de bouw mag wegvervoer weer omhoog kijken

Bouw bevordert herstel 
binnenlands transport

FOLKERT NICOLAI

ILLEGAAL
Damen Shipyards 
heeft een boete van 
792.000 euro gekregen 
van de Arbeidsinspec-
tie wegens het illegaal 
tewerkstellen van 66 
Roemenen.

Vijf bedrijven, die bij de zaak betrokken waren, kregen 
bij elkaar voor ruim drie miljoen euro aan boetes. Twee 
Zwitserse opdrachtgevers, die vrijwel gelijktijdig twee 
schepen bestelden, kregen ieder een boete van bijna 
vier ton. De werf besteedde het werk uit aan een 
aannemer die weer een onderaannemer inhuurde. Die 
kregen beide eveneens een boete van bijna acht ton.

Boete van acht ton voor Damen

INFRASTRUCTUUR
De David Hart Group (DHG) heeft een terrein van 
40.000 vierkante meter aan de Eemhavenweg in de 
Rotterdamse haven overgenomen van het Franse 
Arcelor Mittal.

Het deel dat de vastgoedgroep nu overneemt, grenst 
aan een terminal van acht hectare, die DHG al in 
eigendom heeft. Daarmee ontstaat volgens de groep 
‘een nieuwe watergebonden locatie in handen van 
120.000 vierkante meter met diverse opstallen, twee 
kades en een huurpotentie van ruim 3,5 miljoen euro’. 

Daarnaast heeft DHG nieuwe langlopende huurover-
eenkomsten afgesloten met twee bestaande huurders, 
Progeco Holland en de Hendrik Veder Group. 

DHG koopt deel Eemhaventerminal

Het diepgaande onderzoek 
van de Europese Commissie 
naar staatssteun aan 
zeehavens zal zich tot tien 
landen uitbreiden. Dat 

verwacht het Havenbedrijf Rotterdam. Dat is ingeno-
men met het onderzoek in de verwachting dat het 
eerlijke concurrentie dichterbij brengt. Het onderzoek 
gaan jaren duren.

Brussel neemt de Nederlandse vrijstelling van de 
vennootschappsbelasting onder de loep. België, 
Duitsland en Frankrijk moeten uitleg geven over 
andere vormen van staatssteun.

10

ONDERZOEK ZEEHAVENS

CONTAINERS
APM Terminals verkoopt zijn geautomatiseerde 
terminal in het Amerikaanse Portsmouth aan een 
combinatie van het Amerikaanse investeringsfonds 
Alinda en het Britse pensioenfonds USS.

De terminal werd in 2007 in gebruik genomen en geldt 
nog steeds als de modernste van de Verenigde Staten, 
maar voldeed niet aan de verwachtingen van APMT. In 

2010 werd de exploita-
tie al overgedragen 
aan de the Virginia 
Port Authority. Volgens 
APMT heeft de verkoop 
geen gevolgen voor de 
klanten en de 
werknemers.

APMT verkoopt Virginia-terminal

WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL
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Chauffeur inhuren via een 
uitzendbureau, mag dat?
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Europees transportpoliticus 
zweert bij de fiets
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Een dutje in Frankrijk kan 
je duur komen te staan
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Olie, gas of wind - alles 
in de offshore is giga
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Een ‘eigen’ 
maritiem 
platform
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL:  Wegvervoer groeit door herstel bouw

Nee, keuzevrijheid neemt af en dienstverlening verslechtert

Ja, vrachttarieven dalen en alles beter dan P3

Anders 

58 %

28 %

14 %

Klanten moeten blij zijn 
met komst 2M 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 285 mensen op de stelling van 16 JULI

Het vinden van mensen en 
bedrijven is lastig. Dat komt 
voor een groot deel door de 
enorme mate van ruis op 
belangrijke netwerkplatformen 
als LinkedIn en Facebook, stelt 
de Noor Eirik Fosse, een van de 
oprichters van Shippingcluster. 
Een speciaal op de maritieme 
industrie gericht netwerkplat-
form moet het voor bedrijven en 
werknemers makkelijker maken 
om elkaar te vinden. 

‘Find and be found’ is jullie 
slogan. Dat lukt op LinkedIn niet? 
Het nadeel van LinkedIn is dat 
het een algemeen platform is. De 
zoektermen zijn algemeen van 
aard en daarnaast zitten er vele 
mensen op uit allerlei industrieën. 
Dat zorgt ervoor dat er niet zeer 
doelgericht gezocht kan worden 
en dat er bovendien veel ruis is. 
Wij vinden LinkedIn absoluut 
geen slecht platform, maar de 
maritieme sector is gebaat bij een 
industriegericht platform dat het 
jargon van de sector kent en een 
netwerk vormt van alleen 
maritieme professionals. 

Toch zitten er tussen die ruis op 
de andere netwerken ook 
potentiële werknemers. Een 
technicus uit de IT kan prima in 
de maritieme sector aan het werk.
Als je een lijn om een industrie 
heentrekt sluit je altijd iets buiten. 
Wij denken dat dit netwerk 
kwalitatief sterker zal zijn. 
Maritieme studenten die net 
afgestudeerd zjin hebben vaak 
nog helemaal geen netwerk. Ook 
via sociale media is dat niet 
makkelijk om op te bouwen. Maar 
als je je registreert op Shipping-
cluster ben je direct onderdeel van 
een groot netwerk. Je hoeft  je niet 
met elk contact onderling te 
verbinden. 

Nog een platform, nog een 
inlogcode, denk ik vooral. Je moet 
wel echt meerwaarde bieden om 
mij zover te krijgen om te 
registreren. 

Dat willen we ook. Shippingclus-
ter moet gaandeweg steeds verder 
worden aangevuld met applica-
ties, die wij bij voorkeur via input 
van de community maken. Als je 
nu inlogt in Shippingcluster zie je 
dat de apps Events, Th esis and 
Papers en Research and Innovati-
on al in ontwikkeling zijn. We 
denken ook aan een soort 
marktplaats. Als een scheepswerf 
in China een bepaalde keerkoppe-
lingoplossing zoekt, dan is de 
gebruikelijke werkwijze om te 
Googelen welke bedrijven er iets 
van keerkoppelingen weten en 
hen vervolgens stuk voor stuk te 
e-mailen met de vraag of zij ook 
kunnen helpen met dit specifi eke  
probleem. Dat is tijdrovend. Op 
Shippingcluster willen wij ruimte 
bieden om zo’n specialistisch 
probleem te beschrijven en te 
vragen om hulp. Bedrijven uit de 
hele wereld kunnen dan gemak-
kelijk bijdragen aan een oplossing. 

Een soort eBay?
Nou, in eerste instantie een plaats 
waar je met specialistische 
problemen terecht kan voor hulp. 
Maar het is mogelijk dat het 
uitgroeit tot een eBay-achtige 
dienst ja. We willen met Ship-
pingcluster vooral een betere 
businesfl ow faciliteren.  

Ik heb me geregistreerd om het 
platform te bekijken. Wat je 
beschrijft  klinkt interessant, 
maar dit is het nog lang niet. 

Shippingcluster is in zijn vroege 
fase. Mensen en bedrijven kunnen 
een profi el aanmaken en elkaar 
zoeken, bedrijven kunnen gratis 
vacatures plaatsen en partijen 
kunnen met elkaar in contact 
komen. We willen nu eerst een 
gebruikersschare opbouwen. 
Daarom proberen we Shipping-
cluster zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen. Die 
gebruikersschare is namelijk 
nodig om waarde te bieden en 
om input te krijgen voor de 
verdere ontwikkeling van het 
platform.

En het verdienmodel, hoe ziet dat 
eruit? Want het zit niet in onze 
aard om te betalen voor dit soort 
diensten. 
Wat gratis is moet gratis blijven, 
vinden wij. Er zullen geen kosten 
verbonden zijn aan registratie en 
de huidige functies. Als het 
netwerk eenmaal verder is 
opgebouwd zullen we steeds meer 
apps maken. Een deel daarvan is 
gratis, en andere, premium apps, 
worden betaalde diensten. 

Dat wordt dan toch een tijdje 
investeren, voordat er geld 
terugkomt. Wie betaalt dit 
eigenlijk?  
Wij zijn met z’n tienen bij 
Shippingcluster. We betalen dit 
samen uit eigen zak. Wij noemen 
het een ‘lean startup’. Overigens is 
de technologie cloud-based, dus 
we hebben geen dure hardware 
hoeven aanschaff en. 

Hoe gaat het tot nu toe?
Snel. We zijn in mei de lucht 
ingegaan en er hebben zich nu al 
1000 personen en 200 bedrijven 
uit 40 verschillende landen 
geregistreerd. Vooral van die 
grote variëteit aan nationaliteiten 
staan wij versteld. Dat betekent 
dat gebruikers het netwerk al 
aardig delen, want het platform 
werkt op basis van uitnodiging 
om spammers te voorkomen.  

EIRIK FOSSE, OPRICHTER SHIPPINGCLUSTER

‘Maritieme sector leunt nog 

steeds op e-mail en Google’

TOBIAS PIEFFERS
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Een sociaal netwerk exclusief voor de 
maritieme industrie. Onzinnig, dacht 
ik toen ik het persbericht las. Dat dacht 
ik nogmaals toen ik het persbericht een 
paar dagen later op een ander e-mail-
adres binnenkreeg. Het persoonlijke 
bericht via LinkedIn hielp ook niet. 
Zelfs de endorsements voor werkelijk 
elke vaardigheid die ik mijzelf op Lin-
kedIn toebedeeld heb, kregen mij niet 

overstag, terwijl ik normaal toch vrij ontvankelijk ben voor 
vleierij. Pas toen ik een recensie van een andere maritieme 
journalist las, dat via Twitter de wereld was ingezonden van-
uit Azië, besloot ik een kijkje op Shippingcluster te nemen. 

Ha! Zie je wel! Stelt niets voor. Een sterk afgeslankte versie 
van LinkedIn. Toegegeven, het ziet er qua vormgeving wel 
wat frisser uit. Maar meer dan een profi el aanmaken voor je-
zelf of het bedrijf waarvoor je werkt is niet mogelijk. Ja, oké. 
Je kan elkaar een persoonlijk bericht zenden. Maar er zijn 
geen (nieuws)groepen of discussies die je kan  starten of vol-
gen, en berichten plaatsen is ook niet mogelijk. Jezelf onder-
scheiden in de massa is daardoor een stuk moeilijker. Wel 
worden er wat banen aangeboden, maar die verbleken qua 
aantal bij de ‘job off ers’ van LinkedIn. Bovendien zie ik de 
transitie van het ene naar het andere platform ook niet snel 
gebeuren. We zitten allemaal nog steeds op Facebook, terwijl 
we weten dat privacy daar geen betekenis heeft . Maar on-
danks dit alles, bleef het nieuws in mijn hoofd zitten. En dus 
reageerde ik op één van de vele e-mails. 

Wie zit er nu eigenlijk te wachten op nóg een sociaal plat-
form, vroeg ik aan oprichter Eirik Fosse (zie hiernaast). Hij 
stak direct van wal. ‘LinkedIn is goed maar te algemeen’, 
was zijn boodschap. Tuurlijk, daar kan iedereen zich in 
zekere mate wel bij aansluiten. Maar is dat een reden om 
over te stappen? Want zoals gezegd, op LinkedIn zijn de 
meeste mensen inmiddels aanwezig en de maritieme sector 
is nou niet bepaald de jonge IT-industrie, waar werknemers 
massaal van de ene hippe app naar de andere hoppen. ‘Op 
ons platform kan je ook met behulp van vaktermen zoeken, 
waardoor je zoekacties veel gerichter in kunt vullen.’ Hm, 
klinkt interessant. ‘Bovendien willen we het platform steeds 
verder uitbouwen met applicaties, die we met input van de 
community willen ontwerpen.’ Het gaat daarbij volgens 
Fosse om applicaties die maritieme professionals moeten 
helpen om hun werk beter uit te voeren, en die bij voorkeur 
door hen worden aangedragen. En daarmee wordt het plat-
form echt interessant. 

Want stel je voor dat dit platform uitgroeit tot een sociaal 
maritiem en wereldwijd netwerk, dan is er een prachtige ba-
sis gelegd voor een mondiaal maritiem intranet. Niet alleen 
wordt het makkelijker om mensen te vinden die aansluiten 
bij jouw behoeft en. Ook wordt het makkelijker om infor-
matie te delen (of verzamelen). Waar je jouw ideeën kunt 
delen met een grote voor jou geheel relevante doelgroep.  
Via de Scriptie en Papers app bijvoorbeeld. Je kan techni-
sche problemen voorleggen aan een gehele industrie. Je kan 
een applicatie maken voor de aanbesteding van tenders. Je 
kan studenten van over de hele wereld makkelijker in con-
tact brengen met bedrijven. Je kan een online marktplaats 
voor maritieme bedrijven beginnen. Je kan ontzettend veel. 
Vereiste daarvoor is wel dat mensen zich registreren. Maar 
als Shippingcluster er in slaagt om een grote gebruikers-
schare op te bouwen, kan dit best wel eens the next big 

thing worden.  

Th e next big thing

TOBIAS PIEFFERS
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl
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Nieuwe top bij HES na 
overname door Hestya

BULKOVERSLAG

Toegevoegde waarde 
Belgische havens daalt 

wordt ceo en is afk omstig van APM 
Terminals.
HES wordt nu geleid door Kees Mo-
lenaar, die begin dit jaar na het ver-
trek van Harmen Sliep gedelegeerd 
werd door de raad van commissaris-
sen. Directeur Speciale Projecten 
Elly Groenendijk trekt zich na een 
38-jarig dienstverband terug. 
Hestya krijgt verder vier leden in de 
raad van commissarissen. Dat wor-
den de Amerikanen Peter Back-
house en Andrew Ward, beide af-
komstig uit de Riverstone-hoek, 
Haroun van Hövell tot Westerfl ier 
(eveneens Riverstone) en Marcel van 
Poecke zelf. Hij geldt als het brein 
achter de ingewikkelde overname, 
die al meer dan een half jaar geleden 
werd aangekondigd. | ROB MACKOR

Hestya Energy heeft  eindelijk zijn 
lang verwachte bod van 408 mil-
joen op de Rotterdamse haven-
groep HES Beheer uitgebracht. 

Hestya is een gezamenlijk fonds van 
Riverstone Holdings en Th e Carlyle 
Group. Het internationale ‘energie-
team’ van Carlyle, dat 28 miljard 
dollar beheert, wordt geleid door de 
Nederlander Marcel van Poecke, die 
ook commissaris bij HES wordt. 
Als de overname slaagt, krijgt HES 
een volledig nieuwe top, die zal be-
staan uit directieleden van Hestya. 
Daarbij gaat het om de Nederlanders 
Barbara Geelen (voorheen onder 
meer ABN Amro) en Harry van 
Rietschoten (Petroplus en 4Gas) en 
de Deen Martin Poulsen. De laatste 

biel. Maar in Zeebrugge kromp ze 
met 1,5%, in Gent met 4,8% en in 
Luik met 16,1%. Voor de zes havens 
samen nam het goederenverkeer af 
met 3,9%.
Na twee jaren van vermindering 
steeg de totale directe werkgelegen-
heid in 2012 met 1,6%. Oostende laat 
de spectaculairste ontwikkeling op-
tekenen (8%), vooral gedragen door 
havenaanleg, bagger- en bouwwer-
ken. Alleen het Luikse havencom-
plex toont een daling (-2,1%), met 
veel banenverlies in de metaalver-
werkende nijverheid. De investerin-
gen daalden voor het vierde jaar op 
rij, maar in de industrie kwam er een 
einde aan de scherpe vermindering 
en gaf 2012 zelfs een lichte groei te 
zien.  |  KOEN MORTELMANS

De daling van de directe toege-
voegde waarde in de zes Belgische 
zeehavens, die zich in 2011 inzette, 
hield in 2012 aan. Dat blijkt uit een 
recente studie van de Nationale 
Bank van België. Het verloop ervan 
verschilt sterk van haven tot haven.

De toegevoegde waarde van het ma-
ritieme cluster steeg wél met 8,2 %, 
voornamelijk dankzij de goederen-
afh andeling, baggerwerken en wer-
ken voor de aanleg van de havens 
zelf. Buiten die cluster nam de toege-
voegde waarde af, vooral in de ener-
giesector en de chemische industrie. 
De toegevoegde waarde van de ha-
vens van Antwerpen en Oostende 
steeg in 2012 met meer dan 3%, die 
van de haven van Brussel bleef sta-

ECONOMIE

Lange celstraf voor coke 
smokkelende ex-ECT’ers

Grote opdracht Saipem 
voor Sembcore

Boskalis krijgt klus uit 
Ruimte voor Rivier

Schultz: ‘Vlaanderen 
moet betalen’

RECHTBANK
Vier voormalige medewerkers van 
het Rotterdamse containerover-
slagbedrijf ECT zijn wegens cocaï-
nesmokkel veroordeeld tot lange 
gevangenisstraffen. Een hoofd-
verdachte kreeg acht jaar gevan-
genisstraf opgelegd.

In totaal zijn acht verdachten ver-
oordeeld tot straffen van twee tot 
acht jaar cel voor de smokkel van 
188 kilo cocaïne. De drugs werden 
in juli 2012 vanuit Panama naar 
Rotterdam vervoerd. 

OFFSHORE
De Singaporese bouwer van off-
shoreconstructies Sembcore Ma-
rine gaat voor Saipem twee VL-
CC’s ombouwen tot zogenoemde 
FPSO’s. 

Eenmaal klaar zullen de schepen 
worden ingezet op op het Kaom-
bo-project 150 kilometer voor de 
kust van Angola. De schepen kun-
nen draaien rond ankertorens, die 
in de romp worden gebouwd.De 
contractwaarde van het project 
bedraagt 600 miljoen dollar.

ZAPWOORD KORT
Rijkswaterstaat en Overijssel wil-
len een contract van 127 miljoen 
euro uit het project Ruimte voor 
de Rivier aan Boskalis en Van Hat-
tum en Blankevoort gunnen.

Het gaat om de zogenoemde zo-
merbedverlaging Beneden-IJssel 
over 7,5 kilometer ter hoogte van 
Kampen. De IJssel krijgt daardoor 
mee capaciteit als waterbuffer 
door de dijken naar buiten toe te 
verplaatsen. Ook wordt de vaar-
geul met 1,5 meter uitgediept. 

LOODSGELD SCHELDE
Minister Schultz (I en M) heeft 
haar Vlaamse ambtsgenote Hilde 
Crevits gevraagd om zich te hou-
den aan de arbitrage-uitspraak 
over de beloodsing op de Schelde. 
Volgens die uitspraak moet Vlaan-
deren het Nederlandse Loodswe-
zen 7,8 miljoen euro betalen.

Vlaanderen heeft tevergeefs ge-
probeerd onder betaling uit te ko-
men met een poging de uitspraak 
nietig te laten verklaren.

KORTWoede over ‘absurde’ 
Franse boete voor dutje
 30.000 EURO  Werkgever riskeert hoge boete als chauffeur in Frankrijk in cabine slaapt

Als een chauff eur in Frank-
rijk zijn normale wekelijkse 
rusttijd doorbrengt in de 
cabine van de vrachtauto 
riskeert zijn werkgever een 
boete van 30.000 euro en 
gevangenisstraf van maxi-
maal één jaar.

Een wet met die strekking is deze 
maand aangenomen door de Franse 
senaat en inmiddels van kracht ge-
worden. Het internationale wegver-
voer noemt de strafmaat ‘buiten alle 
proporties’. De overkoepelende IRU 
heeft  de Europese Commissie om 
haar oordeel over de Franse wet ge-
vraagd. De Franse FNTR, een zus-
terorganisatie van Transport en Lo-
gistiek Nederland (TLN), onderzoekt 
hoe de maatregel nog valt terug te 
draaien.
Frankrijk beroept zich op de Euro-
pese Verordening 561/2006. Deze 
stelt in artikel 8.8 dat de chauff eur 
zijn dagelijkse rust en de zogenoem-
de verkorte wekelijkse rusttijd in de 
cabine van zijn voertuig mag door-
brengen, mits die cabine van een be-
hoorlijke slaapgelegenheid is voor-
zien.

Wonen
De normale wekelijkse rust van 45 
aaneengesloten uren wordt in de 
verordening niet genoemd. De Fran-
se interpretatie van dit artikel is nu 
dat de chauff eur niet langer dan in 
de praktijk 24 uur – de verkorte rust 
– in zijn voertuig mag ‘wonen’. Die 
interpretatie deelt de Europese 
Commissie niet, getuige een brief 
die Kristian Hedberg, sectorhoofd 
bij de directie logistiek, maritiem en 
landvervoer, nog voor het aannemen 
van de Franse wet naar de IRU ver-
zond.
Volgens Hedberg is de verordening 

uit 2006 al een verruiming in verge-
lijking met een oudere verordening, 
uit 1985. Deze bepaalde dat de chauf-
feur alleen de dagelijkse rust in de 
cabine mocht doorbrengen. Dat 
geldt nu dus ook voor de ‘verkorte 
wekelijkse rust’. De ratio is dat 
chauff eurs vaak langer van huis zijn 

en de rustmogelijkheden in cabines 
steeds beter zijn geworden.
De Europese wetgever heeft  ook be-
doeld dat een chauff eur de mogelijk-
heid moet hebben om elders dan in 
het voertuig te rusten, zegt Hedberg. 
Hij moet niet door zijn werkgever 
kunnen worden gedwongen langdu-

rig in de cabine te rusten om bijvoor-
beeld hotelkosten uit te sparen. Hed-
berg laat de IRU verder weten dat 
zijn dienst de ‘proportionaliteit’ van 
de nu ingevoerde Franse wet gaat be-
oordelen.
TLN verwacht dat Justitie in Frank-
rijk bij overtreding doorgaans niet 

naar de hoogste strafmaat zal grij-
pen. Het zal in de praktijk meestal 
neerkomen op boetes van 1500 tot 
4500 euro. Maar de organisatie 
waarschuwt vervoerders dat de straf 
in beginsel dus veel hoger kan uit-
pakken. TLN is bevreesd voor een 
‘Alleingang’ van steeds meer lidsta-

ten op dit gebied. Eerder voerde ook 
België al een boete van 1800 euro in 
voor hetzelfde vergrijp.
De IRU hekelt de uiteenlopende in-
terpretaties van de betrokken veror-
dening. Waar die bepaalt dat de toe-
gestane rusttijd in cabines tot de 
verkorte wekelijkse rusttijd mag op-
lopen, zegt dat nog niet dat langere 
rusttijden in het voertuig verboden 
zouden zijn. De organisatie veron-
derstelt dat de Franse maatregel 
vooral bedoeld is om chauff eurs uit 
Midden- en Oost-Europa dwars te 
zitten.
Volgens de IRU zijn veel meer Euro-
pese richtlijnen vaag, waardoor bij 
interpretatie door de lidstaten 
rechtsonzekerheid ontstaat. Dat 
heeft  ook hier ‘weer eens de doorslag 
gegeven’. 
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Chauffeurs zijn vaak langer van huis en 
de cabines zijn beter geworden.

FOLKERT NICOLAI
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D
e kiezer heeft  gesproken en 
het Europees Parlement, 
dat in mei werd verkozen, 

heeft  uit zijn midden een vaste 
commissie Transport en Toerisme 
aangewezen, in Brussel en omge-
ving de commissie TRAN ge-
noemd. Die is een paar dagen gele-
den aan de slag gegaan met haar 
eerste vergadering in de huidige 
samenstelling. Dit onder leiding 
van de eveneens nieuwe voorzitter, 
Michael Cramer, die namens de 
Duitse Groenen sinds 2004 in het 
Europarlement zit.
Cramer volgt de Brit Brian Simpson 
(Labour) op. We moeten overigens 
de invloed van de voorzitter van 
TRAN niet overschatten. Belangrijk 
voorwerk voor besluiten van de 
commissie – en meestal later ook die 
van het voltallige Europarlementen 
- doen de ‘rapporteurs’. Cramer is 
dat zelf  ook regelmatig geweest. Be-
gin dit jaar bijvoorbeeld nog, toen de 
commissie TRAN een rapport op-
stelde gericht tegen een strikte schei-
ding van het spoorbeheer en het ver-
voer over het spoor in Europa.
Van dat rapport tegen de ‘verbrok-
keling’ van het spoorvervoer was hij 
de grondlegger. Cramer (65) schoot 
met dit standpunt de ‘eigen’ Deut-
sche Bahn te hulp, die jarenlang een 
vete uitvocht met Europees Trans-
portcommissaris Siim Kallas over 
de positie van spoorbeheerder DB 
Netz binnen het Deutsche Bahn-
concern. Kallas, de Est die het in 
Brussel voor gezien houdt, vindt dat 
spoorvervoerders niet als spoorbe-
heerder de condities mogen bepalen 
die voor concurrerende spooropera-
tors gelden.
Die strijd verloor Kallas tegen niet al-
leen Deutsche Bahn, maar ook tegen 
de Franse staatsspoorwegen, de 
SNCF, die, via het concerngebonden 
Réseau Ferré de France, een vinger in 
de pap blijft  houden bij de toebede-
ling van treinpaden en gebruikersta-
rieven aan andere spoorbedrijven op 
het Franse net. Het door Cramer 
voorbereide rapport wierp als het 
ware een pot zwarte inkt over een 
bladzijde in Kallas’ Vierde Spoor-
pakket, dat als doel heeft  de liberali-
sering van het Europese spoorver-
voer een duw in de rug te geven.

Vriendjes
DB en SNCF zijn beslist geen vriend-
jes, ze zien tandenknarsend toe hoe 
ze elkaar op elkanders grondgebied 
met enig succes concurrentie aan-
doen. Zo laat de eerste sinds een aan-
tal jaren goederentreinen door 
Frankrijk rijden op weg naar het 
Verenigd Koninkrijk, terwijl de 
tweede, via goederendochter Cap-
train op het Duitse net actief is op de 
weg naar oostelijk Europa.
Vooral het optreden van Kallas 
bracht hen echter vorig jaar tot een 
opmerkelijke gezamenlijke lobby in 
Brussel, alsof maarschalk Ney van 

het Europees Parlement. De man uit 
Westfalen is afk omstig uit het on-
derwijs, hij was sport- en muziekle-
raar aan een gymnasium in Berlijn. 
Hij geniet bekendheid als organisa-
tor van fi etstochten langs het voor-
malige IJzeren Gordijn om te laten 
zien wat in Europees verband voor-
uitgang is.

Wende
Hij vindt dat er een ‘Wende’ in de 
Europese mobiliteit moet komen, 
waarbij schonere modaliteiten hun 
entree maken en mensen bewuster 
kiezen als het erop aankomt hoe ze 
zich – laten – vervoeren. Wegverkeer 
heeft  volgens Cramer een aandeel 
van 30% in de Europese uitstoot van 
broeikasgassen. Boosdoeners zijn 
wat hem betreft  vooral het wegver-
voer en de luchtvaart. Een vrachtau-
to veroorzaakt naar zijn mening ook 
40.000 keer meer schade aan de we-
gen dan een personenauto. Verster-
king van het spoor ziet hij als de be-
langrijkste oplossing om hieraan iets 
te doen.

het Napoleontische Frankrijk vóór 
de slag bij Waterloo nog even aarze-
lend contact zocht met de Pruisische 
generaal Blücher. De uitslag is be-
kend, Pruisen bleef samen optrek-
ken met de Duke of Wellington en 
Napoleon kon met bestemming Elba 
zijn koff ers pakken.

Vrede
Daaraan kwamen geen parlementen 
te pas. In de huidige Europese Unie, 
product van het streven naar vrede, 
speelt het Europees Parlement wel 
degelijk een rol. Weliswaar heeft  het 
in vergelijking met de meeste natio-
nale parlementen beperkte rechten. 
Dat geldt voor het recht van initiatief 
– dat ligt bij de Europese Commissie 
-, en evenzo voor het budgetrecht, 
want dat berust veelal bij de lidstaten 
– die samen op Europees niveau ver-
gaderen in de Raad van Ministers - 
en hun eigen parlementen.
Het neemt allemaal niet weg dat het 
Europees Parlement wel degelijk in-
vloed heeft  op de besluitvorming. 
Het is de sluis tussen Commissie en 
Raad van Ministers. De laatste, de 
Raad dus, zal in samenspraak met 

het Europarlement de voorstellen 
van de Commissie moeten bijvijlen, 
om ze uiteindelijk bij de nationale 
parlementen in stemming te bren-
gen. Vooral de omslachtigheid van 
dit proces leidt ertoe dat bij sommige 
Europese burgers de weerzin tegen 
‘Europa’ toeneemt.

In het ‘dagelijks bestuur’ van het Eu-
roparlement, dat nog altijd tussen 
Brussel en Straatsburg heen en weer 
reist, was er een wisseling van de 
wacht. België verloor alledrie de le-
den van de commissie TRAN, onder 
wie de Vlaamse liberaal Philippe De 
Backer en Saïd el Khadraoui van de 
sp.a (sociaal-democraten). De laatste 
was rapporteur en dus medegrond-

legger van het grote Europese pro-
ject van Kallas om tot Europese re-
gels te komen voor een 
geharmoniseerde kilometerheffi  ng 
voor alle wegverkeer. El Khadraoui, 
niet herkozen in het parlement, heeft  
het grondplan voor zo’n heffi  ng vol-
gens het motto ‘de gebruiker betaalt’ 
enorm vooruitgeholpen.
Uit Nederland zwaaide op eigen ver-
zoek Corien Wortmann-Kool 
(CDA) af, ook vele keren rapporteur 
in dossiers die meer op de toekomst 
dan op behoud van het verleden wa-
ren gericht. Gebleven zijn Wim van 
de Camp, eveneens CDA, en Peter 
van Dalen van de ChristenUnie. Bei-
den zijn ook gehandhaafd in de 
commissie TRAN. De laatste moest 
wel zijn vice-voorzitterschap van 
deze commissie inleveren, maar kan 
zich dus nu extra inzetten voor waar 
het eigenlijk om gaat: het inhoude-
lijk verder brengen van de Unie op 
transportgebied.
De nieuwe voorzitter, Michael Cra-
mer, laat zich erop voorstaan dat hij 
‘sinds 1979 zonder automobiel’ het 
leven doorkomt. Hij is oud-Bonds-
daglid en heeft  sinds 2004 zitting in 

Michael Cramer: ‘Ohne eine Veränderung der Mobilität können wir den Klimawandel nicht bekämpfen.’ 

De nieuwe transportcommissie uit het Europees Parlement telt ook veel nieuwe gezichten. Die zullen 
allemaal op de oude wijze moeten doorploeteren met dezelfde thema’s: de vervuiling, de fi les, de 

manier waarop we ons werelddeel schoner en mobieler krijgen. Maar met een héél andere voorzitter.

‘Man zonder auto’ aan het stuur
 POLITIEK  Michael Cramer (Groenen) nieuwe voorzitter van transportcommissie EP 

Hij staat bekend om 
fi etstochten langs 
het voormalige 
IJzeren Gordijn. 

FOLKERT NICOLAI
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Congestietoeslagen in 
Rotterdam uitgebreid

WACHTTIJDEN

‘China zal ook kijken 
naar alliantie 2M’

Contargo en Van Uden breiden 
hun congestietoeslagen voor ver-
voer van en naar Rotterdam uit in 
verband met de aanhoudende con-
gestie bij ECT op de Maasvlakte.

Contargo rekent vanaf 1 augustus 
vijft ien euro extra per container van 
en naar alle bestemmingen. Twee 
weken geleden voerde de binnen-
vaartoperator al een toeslag van vijf 
euro in voor het vervoer tussen Rot-
terdam en Amsterdam. Van Uden 
heeft  de toeslag van 5,65 euro per teu 
voor Rotterdam-Antwerpen ook tot 
alle bestemmingen uitgebreid. 
Directeur Marcel Hulsker van Con-
targo Waterway Logistics zegt dat de 
toeslag onvoldoende is om alle extra 
kosten te dekken. ‘We hebben extra 

scheepsruimte gecharterd om onze 
vaarschema’s te kunnen aanhouden 
en we zijn ook veel meer geld kwijt 
aan gasolie’, zegt hij. 
Volgens Contargo moeten schepen 
vaak vijft ig uur wachten, maar zijn 
er ook uitschieters tot negentig uur. 
Inmiddels zou een vijfde van de ex-
portcontainers over de weg in plaats 
van over water naar de containerter-
minals vervoerd worden, omdat die 
onvoldoende capaciteit hebben om 
de binnenvaart af te handelen.
Van Uden adviseert zijn klanten om 
urgente lading alleen nog per truck 
te laten vervoeren. Volgens het be-
drijf dreigt de situatie in Rotterdam 
onwerkbaar te worden, omdat de 
vertragingen bij ECT ook elders in 
de haven doorwerken. | ROB MACKOR

De nieuwe 2M-samenwerking tus-
sen Maersk en MSC zal opnieuw 
goedkeuring moeten krijgen van 
de mededingingsautoriteiten, vol-
gens advocaat August Braakman. 

Dat schrijft  Lloyd’s List, die de advo-
caat en secretaris-generaal van de 
European Maritime Law Organisa-
tion interviewde. 
De schaal van de 2M-alliantie is nog 
steeds substantieel en China zal zijn 
besluit laten afh angen van zijn nati-
onale industriebeleid en de bescher-
ming van Cosco, en niet alleen van 
de potentie van de alliantie om con-
currentie te verminderen en keuze 
voor klanten te beperken, stelt 
Braakman, die volgens het Britse 
medium vorig jaar mogelijk de be-

sluitvorming van de Chinese over-
heid heeft  beïnvloed met zijn essay 
over de P3-alliantie. 
Volgens de advocaat zijn Maersk en 
MSC optimistisch gestemd over de 
goedkeuring van de samenwerking , 
omdat het Chinese ministerie van 
Commercie vooral ontevreden was 
geweest over het enorme marktaan-
deel dat P3 zou hebben. Die zou 47% 
op de Azië-Europa handelsroutes 
bedragen. De nieuwe 2M-alliantie 
krijgt volgens berekeningen een 
marktaandeel van 35% op deze 
trade. Ook hadden de Chinese be-
leidsmakers problemen met de con-
structie van de onafh ankelijke enti-
teit die de schepen zou aansturen, 
maar die is bij de 2M-alliantie niet 
meer aanwezig.  |  TOBIAS PIEFFERS

LIJNVAART

CSCL leent 300 miljoen 
dollar van moederbedrijf 

Lichte groei voor het 
wegvervoer Duitsland

Haven Hamburg opent 
kantoor in Dortmund

CDA wil ‘toltop’ van 
buurlanden Duitsland

LIJNVAART

China Shipping Container Lines 
(CSCL) krijgt een lening van 300 
miljoen dollar van moederbedrijf 
China Shipping. Het geld wordt 
gebruikt om de liquiditeit van het 
bedrijf bij te vullen. 

Dat schrijft Seatrade Global. 

Ook moet de lening de cashfl ow 
van het bedrijf vergroten. CSCL zal 
de lening in twee delen ontvan-
gen. Het eerste deel van 200 mil-
joen dollar moet in drie jaar wor-
den terugbetaald.

TOLKILOMETERS

In juni zijn in Duitsland 0,5% meer 
tolkilometers afgelegd dan in de-
zelfde maand een jaar eerder. Op-
mieuw nam het aandeel van 
Oost-Europese vervoerders in het 
totaal toe. Dat blijkt uit gegevens 

van het Bundesamt für Güterver-
kehr. Deze dienst meet het aantal 
kilometers dat wordt gereden 
over de wegen waarop de kilome-
terheffi ng voor vrachtverkeer 
moet worden betaald.

INFRASTRUCTUUR

De haven van Hamburg heeft een 
permanente vertegenwoordiging 
in Noordrijn-Westfalen in gericht, 
bij de Dortmunder Hafen AG. 

Hoofd van het ‘bijkantoor’ is Vol-
ker Hahn. Volgens Axel Mattern, 
hoofd van Hafen Hamburg Mar-
keting (HMM), wil de zeehaven de 
samenwerking met de binnenha-
vens verder aanhalen. Noordrijn-
Westfalen is na Beieren de be-
langrijkste regio voor Hamburg, 
goed voor 500.000 teu per jaar. 

POLITIEK

Het CDA wil dat de landen die aan 
Duitsland grenzen samen een 
strategie ontwikkelen tegen de 
tol voor personenauto’s die Duits-
land wil invoeren. Tweede-Kamer-
lid Sander de Rouwe vraagt minis-
ter Melanie Schultz van Haegen 
van Infrastructuur en Milieu om 
zich voor zo’n ‘toltop’ met landen 
als België, Frankrijk, Oostenrijk, 
Tsjechië, Denemarken en Polen in 
te spannen.

KORTHaven vindt weg omhoog
 ROTTERDAM  Containersector schakelde in maart in hogere versnelling

lein toonde zich ingenomen met 
deze ontwikkeling tegen de trend in 
omdat het Havenbedrijf zwaar op 
deze sector inzet.

Meer huurinkomsten
Het bedrijfsresultaat steeg met 10% 
tot 156 miljoen euro doordat de in-
komsten met 3% stegen en de opera-
tionele lasten met 9% daalden. Aan 
havengelden kwam er evenveel als 
vorig jaar binnen (151 miljoen); ver-
huur van terreinen leverde 5% (165 
miljoen) meer op. Onder de streep 
resteert netto 119 miljoen euro. Dat 
is slechts één miljoen meer dan vorig 
jaar doordat de rentelasten stegen en 
er vier miljoen aanloopverlies op de 
nieuwe Braziliaanse haven Porto 
Central is geboekt.

De haven van Rotterdam 
heeft  de weg omhoog weer 
gevonden. Na een daling 
met 0,2% vorig jaar werd er 
in de eerste helft  van het 
jaar een groei van 0,6% tot 
219,7 miljoen ton goederen 
geboekt.

Dit heeft  topman Allard Castelein 
van Havenbedrijf Rotterdam be-
kendgemaakt. De groei deed zich 
volledig voor in het tweede kwartaal 
want ook in de eerste drie maanden 
van dit jaar was er nog een krimp 
van 0,2 procent. Castelein gaat uit 
van een groei van één procent voor 
het hele jaar omdat een verder her-
stel van de Europese economie 
wordt verwacht.
De overslag van containerlading 
groeide met 2,7% tot 63,4 miljoen 
ton; in eenheden van twintig voet 
bedroeg de groei 1,9% tot net boven 
de zes miljoen teu. Vorig jaar daalde 
containeroverslag nog met ruim 3% 
in tonnen en met 2% in teu’s. Ant-
werpen meldde vorige week een 
groei van 4% in tonnen en van 2,9% 
in teu’s. Het wachten is nu op Ham-
burg, dat altijd een paar weken later 
met zijn overslagcijfers komt, maar 
in het eerste kwartaal al een groei 
van 8% tot 2,4 miljoen teu meldde.

Agribulk springt eruit
Rotterdam had in de eerste maan-
den van het jaar nog te maken met 
een daling, maar in maart ging de 
containersector in een hogere ver-
snelling. Vanaf die maand bedroeg 
de groei gemiddeld 4,5 procent ten 
opzichte van vorig jaar. De overslag 
van deepsea-lading nam met 3,2 
procent toe, vooral dankzij groei op 
de routes naar Azië en Noord- en 
Zuid-Amerika.
Het feeder-verkeer verloor ongeveer 
5% in teu’s omdat er in de tweede 
helft  van vorig jaar een aantal pak-
ketten naar Hamburg verhuisden. 
De overslag van shortsea-containers 
daarentegen groeide in teu’s met 

ruim zes procent, met dank aan de 
aantrekkende Britse economie.
Het natte massagoed als geheel 
kromp ruim 5% door een daling met 
13,5% bij de olieproducten en met 
11% bij het overige natte massagoed. 
De aanvoer van aardolie daarente-

gen groeide ruim 3%, maar volgens 
Castelein is dat beeld vertekend om-
dat de raffi  naderijen in de eerste 
helft  van het jaar geen grote onder-
houdstops kenden. In de tweede 
helft  worden die wel verwacht.
LNG leverde voor het eerst een seri-
euze bijdrage aan de overslagcijfers 

met een hoeveelheid van 550.000 
ton, negen keer zo veel dan de 61.000 
ton van vorig jaar. Ook agribulk 
sprong er uit met een groei van bijna 
40% tot 5,8 miljoen ton. De kolen-
aanvoer bleef aanzwellen (met 9,5%) 
en de ertsaanvoer was stabiel. Al met 

al werd er 9% meer droog massa-
goed afgehandeld.
Het ‘overig stukgoed’, dat al jaren 
afk alft , kende een opmerkelijk ople-
ving met een groei van bijna 30%, 
dankzij een toename van de hoe-
veelheid projectlading en een licht 
herstel van de staaloverslag. Caste-

Na een lichte afname in de eerste maanden van het jaar groeit de Rotterdamse containeroverslag nu met 4,5%.

LNG levert voor het eerst een serieuze 
bijdrage aan de overslagcijfers

ROB MACKOR
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Eerste halfjaar K+N  
 CIJFERS  Economisch herstel weerklinkt in resultaten dienstverleners

Expediteur Kuehne + Nagel 
heeft  een goed halfj aar 
achter de rug. Panalpina, de 
andere grote Zwitserse expe-
diteur, kampte met lagere 
marges in de zeevracht.

Kuehne + Nagel zag de omzet in de 
eerste helft  van het jaar een fractie 
dalen tot 8,5 miljard Zwitserse 
Frank, omgerekend ongeveer zeven 
miljard euro. De daling is niet alar-
merend, ze is het gevolg van de ster-
ke eigen munt, die nog altijd aan-
trekt tegenover de meeste valuta 
waarin de expediteur met zijn klan-
ten afrekent. Dat zijn onder meer de 
euro en de Amerikaanse dollar.
Onder de streep verbeterde Kuehne 
+ Nagel, met 63.000 werknemers in 
meer dan honderd landen ter wereld 
één van de grootste expediteurs, zijn 
resultaten aanzienlijk. Het resultaat 
voor rente, belastingen en bijzonde-
re posten steeg 4,5% tot 487 miljoen 
frank (401 miljoen euro) en de net-
towinst ging zelfs 8,3% omhoog 
naar 313 miljoen frank (258 miljoen 
euro). Dat was onder meer te danken 
aan kostenbesparingen en volume-
stijgingen in de meeste markten 
waarin het concern actief is.
In de zeevracht zagen de Zwitsers de 
markt in de eerste zes maanden 
groeien met 4% in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar. Zelf 
zorgde de expediteur voor de ver-
scheping van 1,892 miljoen teu aan 
containers, 143.000 teu meer dan in 
de eerste helft  van 2013. Het eigen 
volume ging dus met 8% omhoog, 
het dubbele van de algemene markt-
groei.

Hoofdvaargebieden
Kuehne + Nagel verbeterde zijn 
marktaandeel op de mondiale 
hoofdvaargebieden tussen Azië, Eu-
ropa en Noord-Amerika. De groei in 
de scheepvaart van en naar Latijns 
Amerika stond onder druk. Dat gold 

ook voor de brutomarge die het be-
drijf op zijn activiteiten in de scheep-
vaart overhield. Deze marge (het 
percentage van de ‘ebit’ – resultaat 
voor rente en belasting – en de bru-
towinst) ging omlaag van 29,9 naar 
29,1%. Dat was weer vooral het ge-
volg van de forse waardestijging van 
de frank ten opzichte van de dollar.
In de luchtvracht ging die marge 
juist omhoog, van 24,9 naar 27,8%. 
Kuehne + Nagel spreekt van een 
‘licht’ herstel van de volumes in ver-
gelijking met vorig jaar. De wereld-

markt groeide volgens het bedrijf 
met 3 tot 4% en de Zwitsers zaten zelf 
aan de bovenkant van die groei. Ze 
deden onder meer goede zaken met 
klanten uit de auto- en de farmaceu-
tische industrie. 
Een belangrijke klant is verder de 
vliegtuigindustrie, die weliswaar 
zelf de vliegtuigen bouwt, maar de 
onderdelenlogistiek vooral uitbe-
steed aan specialisten. Voor fl inke 
groei zorgde ook de export uit Zuid-
Amerika en Europa. Het operatio-
nele resultaat in de luchtvrachtexpe-

K+N deed goede zaken in China. Op de foto de Yantian haven.

In gevaar?

‘800 banen op de tocht 
bij raffi  naderij KPE’

EUROPOORT

om van KPE een rendabele onderne-
ming te maken, gezien de ideale lig-
ging van de raffi  naderij in het Euro-
poortgebied. Volgens hem is al tien 
jaar bekend dat er forse investerin-
gen noodzakelijk zijn, maar worden 
die steeds door KPE op de lange 
baan geschoven. 
Volgens hem wilde Lukoil de raffi  na-
derij in 2006 kopen voor een miljard 
dollar kopen om er vervolgens nog 
twee miljard in te investeren. ‘Koe-
weit heeft  de verkoop gefrustreerd 
en daarmee een gezonde toekomst 
van het bedrijf op het spel gezet. We 
doen daarom een dringend beroep 
op minister Kamp om Koeweit aan 
te spreken op zijn morele verant-
woordelijkheid voor het voortbe-
staan van KPE’, zegt hij. | ROB MACKOR

FNV Bondgenoten heeft  minister 
Kamp (EZ) per brief gewaarschuwd 
voor het mogelijk verlies van acht-
honderd banen bij Kuwait Petrole-
um Europoort (KPE). 

De vakbond vreest voor de continu-
iteit van de olieraffi  naderij als door 
het bedrijf niet wordt geïnvesteerd. 
De bond wil dat Kamp, die in sep-
tember naar Koeweit afreist, het 
land ‘op zijn verantwoordelijkheid 
wijst’. Volgens de bond wordt er in 
de in de Koeweitse pers ‘openlijk ge-
speculeerd’ over sluiting of verkoop 
van de raffi  naderij, die in handen is 
van het staatsbedrijf Kuwait Petrole-
um Corporation. 
Bestuurder FNV Industrie Egbert 
Schellenberg stelt dat het mogelijk is 
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Expediteurs zien druk 
op volumes Benelux

PROGNOSE

Uitgesplitst naar modaliteit is er 
aan deze logistieke conjunctuurba-
rometer van Danske Bank ook wei-
nig verontrustends af te lezen. Voor 
het Europese wegvervoer kwam de 
beoordeling van de bestaande volu-
mina in mei uit op 55. Dat werd 53 
voor juni en de verwachtingsindex 
voor juli en augustus ging naar res-
pectievelijk 55 en 53. Op sterke 
groei hoeven we dan niet te reke-
nen, maar dus zeker ook niet op een 
grote daling.
In de vrachtluchtvaart is er zelfs 
sprake van een opklaring. De be-
oordelingsindices kwamen in mei 
en juni uit op 44 en 46. De verwach-
tingsindex voor augustus maakte 
een sprongetje naar 56, om voor au-
gustus op 50 uit te komen. 
Voor zeevracht ziet het er iets min-
der uit. Hier daalde de beoorde-
lingsindex van 59 in mei naar 57 in 
juni. De juli-index zakte naar 50 en 
die voor augustus naar 45. Een klei-
ne meerderheid van het panel voor-
ziet dus dat het de komende maand 
in de Europese havens iets rustiger 
kan worden.
Hoewel onderzoeksbureau Panteia 
van een ‘korte-termijnvoorspeller’ 
spreekt, durft  deze ook wel voor-
spellingen aan voor een langere ter-
mijn dan de expediteursindex van 
Danske Bank. Panteia komt voor 
het gehele Nederlandse goederen-
vervoer voor dit jaar op een volu-
megroei van 1,1%, gevolgd door een 
sterkere groei van 1,9% volgend 
jaar. Vooral het binnenlands ver-
voer mag op meer lading rekenen, 
omdat de bouwmarkt zich herstelt.
Het wegvervoer blijft , ondanks deze 
volumegroei, kampen met achter-
blijvende vrachtprijzen. De binnen-
vaart doet het, met een volumegroei 
van 2,2%, vooral goed op Duitsland. 
Het spoorvervoer kan in beginsel op 
voldoende ladinggroei rekenen, 
maar ondervindt beperkingen door 
de hogere gebruikersvergoeding en 
de lagere prioritering op het spoor-
wegnet. | FN

De vrachtvolumes in de Benelux 
zullen de komende zomermaan-
den een daling laten zien. Dat 
verwachten de meeste expedi-
teurs die lid zijn van het panel 
dat Danske Bank maandelijks 
raadpleegt voor zijn conjunc-
tuuronderzoek in de logistieke 
sector. 

De Deense commerciële bank stelt 
aan de hand van deskundigen uit 
de logistieke wereld zijn ‘European 
Freight Forwarding Index’ samen. 
Die omvat telkens een getal dat het 
oordeel van expediteurs over de 
huidige vrachtvolumina uitdrukt, 
alsmede een getal dat hun progno-
ses voor de komende maanden 
weergeeft .
Elk getal boven de 50 duidt erop dat 
de meeste panelleden positief zijn 
gestemd. Omgekeerd betekent een 
getal onder deze waarde dat deze 
deskundigen de toestand wat min-
der gunstig beoordelen. Voor de te 
verwachten logistieke activiteiten 
in de Benelux zijn ze deze maand in 
meerderheid ineens vrij somber ge-
worden.
De zogenoemde verwachtingsin-
dex daalde voor de Lage Landen 
namelijk voor de maand juli naar 
30. Een fl inke meerderheid ver-
wacht dus dat het met de volume-
groei even gedaan is. Dat zegt ove-
rigens niets over de mate waarin de 
volumes zullen dalen. Het kan best 
gaan om een tijdelijke en beperkte 
daling die met de zomervakantie-
periode te maken heeft .
De Duitse verwachtingsindex daal-
de zelfs naar 21. Niet dat de experts 
over de hele linie zo somber zijn. De 
algemene Europese index kwam 
voor mei uit op 53, waarbij een nip-
te meerderheid dus nog enige groei 
in de feitelijk ter vervoer aangebo-
den volumes zag. Voor juni kwam 
deze index op 55. De verwachtings-
index voor juli steeg nog een punt 
tot 56, maar die voor augustus liet 
een daling tot 48 zien.



7CONJUNCTUUR & MARKT
NIEUWSBLAD TRANSPORT 23-29 JULI 2014

Cargotec heeft  niet te 
klagen over orderboek

HALFJAARCIJFERS

houden met de verkoopcijfers. In de 
eerste jaarhelft  daalde de operatio-
nele winst van 46,1 naar 17,8 miljoen 
euro.

Strop
Dat kwam door een strop uit eerdere 
jaren die de Finnen ten laste van het 
tweede kwartaal hebben gebracht. 
Bij een Kalmar-project uit 2012 zijn 
forse kostenoverschrijdingen opge-
treden. 
Dat noopte Cargotec al tot een af-
boeking van 9 miljoen euro op de 
winst in het eerste kwartaal. In het 
tweede kwartaal volgde een nieuwe 
afb oeking van 40 miljoen euro. Veel 
meer orders dus, maar minder winst 
door malheur uit de tijd van de re-
cessie. | FN

Cargotec, producent van appara-
tuur voor het laden en lossen van 
uiteenlopende lading, merkt aan 
het orderboek dat de economie aan 
een herstel bezig is.  

De orderontvangsten van dit Finse 
bedrijf, met merken als Kalmar, 
Hiab en MacGregor, namen in het 
tweede kwartaal met 19% toe tot een 
bedrag van 993 miljoen euro.
Het orderboek kwam op een totaal 
van 2,285 miljard euro. In het eerste 
halfj aar nam het aantal binnengeko-
men bestellingen 14% toe tot 1,856 
miljard euro. Dat alles duidt op toe-
nemende bedrijvigheid in de wereld-
wijde overslagsector. 
Helaas konden de fi nanciële resulta-
ten bij Cargotec geen gelijke tred 

Schelderadarketen 
wordt fors uitgebreid

SCHEEPVAARTBEGELEIDING

verplaatst in verband met de voorge-
nomen ontpoldering in dit gebied. 
In de regio Antwerpen komen er 
verder nog nieuwe posten bij in 
Zwijndrecht, de Scheldelaan en bij 
de Royersluis. 
In de regio Hansweert wordt de dek-
king van het systeem verbeterd met 
de bouw van nieuwe posten in Osse-
nisse en bij Hansweert. Twee van de 
acht posten zijn zogenoemde ‘gap 
fi llers’, die blinde vlekken in de hui-
dige dekking moeten opheff en. De 
nieuwe radartoren Hedwige/
Prosperpolder en die bij Ossenisse 
worden overigens toegankelijk voor 
het publiek. 

Hoogste van Europa
Los van dit project is een paar maan-
den geleden begonnen met de bouw 
van een nieuwe radartoren op het 
Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. 
De nieuwe toren wordt met 115 me-
ter de hoogste van Europa. Deze to-
ren moet vooral het zicht op de klei-
nere schepen op de Westerschelde 
verbeteren. 
Volgens Smets is voor een hoge to-
ren gekozen als alternatief voor een 
radareiland in zee, waarvan de 
bouw en exploitatie vele malen 
duurder zou zijn. De nieuwe toren 
‘kijkt’ enkele tientallen kilometers 
in zee. | RM

Het aantal radarposten langs de 
Schelde wordt de komende jaren 
fors uitgebreid, onder meer vanwe-
ge de toename van de binnenvaart. 
Dit heeft  het Vlaams/Nederlandse 
Gemeenschappelijk Nautisch Be-
heer Scheldegebied (GNB) bekend-
gemaakt.

De Schelderadarketen (SRK) speelt 
een sleutelrol in de begeleiding van 
de scheepvaart op de drukke vaar-
weg en bestaat momenteel uit vijf be-
mande verkeerscentrales en 21 on-
bemande posten. De komende jaren 
komen er acht radarposten bij. De 
uitbreiding moet in de loop van 2016 
klaar zijn. Volgens Wim Smets, de 
Vlaamse hoofdbeheerder van het 
Beheer & Exploitatieteam, gaat het 
om de eerste grote uitbreiding van 
de keten sinds de ingebruikname 
van de SRK in 1991. 
De dekking wordt uitgebreid tot de 
Royersluis, vlakbij het centrum van 
Antwerpen. Nu loopt die nog tot aan 
de Kalloosluis aan de ingang van de 
Waaslandhaven. Volgens Smets 
wordt de dekking in de toekomst 
mogelijk verder uitgebreid tot aan 
Boveneinde Rede, ten zuiden van 
Antwerpen. 
Bij de Hedwige/Prosperpolder ko-
men twee nieuwe onbemande radar-
posten en wordt een bestaande post 

HOOGZOMER, MAAR TRANSPORTSECTOR WERKT DOOR

Van een zomerdip is nog niets af te lezen aan de Transportindex. De index bleef afgelopen week fi er overeind en 
won zelfs ruim zes punten op 110,32. Dat is een ongekend hoge stand voor de tweede helft van juli. In voorgaande 
jaren kwam de index nauwelijks boven de 90 uit. De deelindex wegvervoer klom zelfs tien volle punten op 122,49. 
Wegvervoerders hebben het momenteel echt druk. En dat geldt ook voor fl inke delen van de binnenvaart.

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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ditie nam met 5,6% toe.
In het landvervoer heeft  Kuehne + 
Nagel een aantal lastige jaren achter 
de rug, uiteraard als gevolg van de 
crisis, die in Europa de volumes in 
het weg- en spoorvervoer zwaar on-
der druk zette. De expediteur rea-
geerde hierop met het programma 
‘Road 2 Profi t’ en begon daarmee in 
het derde kwartaal van vorig jaar 
succes te boeken. Door stringente 
kostenbesparingen is het resultaat 
voor rente en belastingen nu sinds 
drie kwartalen weer aan het oplo-

pen. In het eerste halfj aar nam de 
omzet ook weer toe, met 5,5%. Het  
bedrijfsresultaat in het landvervoer 
werd verdubbeld van 17 naar 35 mil-
joen euro.
In de contractlogistiek, de vierde 
grote divisie van Kuehne + Nagel, 
steeg de omzet met 4,5%, nam het 
operationele resultaat met 5,1% toe 
en werd de brutomarge verbeterd 
van 2,8 naar 3%. Het concern is daar 
nog niet tevreden over en gaat door 
met het beleid om zich vooral op we-
reldwijd opererende klanten te con-

centreren, met gecompliceerde be-
voorradingsketens en veel 
toegevoegde waarde.
Ook die andere grote Zwitserse ex-
pediteur, Panalpina, zag in de eerste 
helft  van het jaar de verwerkte volu-
mes fl ink stijgen. In de luchtvracht 
bedroeg de stijging 4%, in de zee-
vracht zelfs 8%. De wereldwijde 
marktgroei in de zeevrachtexpeditie 
becijfert Panalpina op 3%, zodat het 
bedrijf dus fl ink marktaandeel won. 
Maar dat moesten de Zwitsers beko-
pen met een fl inke daling van de 
brutomarge, die van 6,9 naar 2,9% 
terugging.

Gehalveerd
Het resultaat voor rente en belasting 
in de zeevrachtexpeditie werd gehal-
veerd van 16,8 miljoen frank (13,8 
miljoen euro) naar 5,9 miljoen euro. 
In de luchtvracht kromp de bruto-
marge veel minder, namelijk van 
19,1 naar 18,4%. Het resultaat van 
deze divisie bleef met 57,3 miljoen 
frank (47,2 miljoen euro) ongeveer 
gelijk.
Door krachtige saneringen in het 
landvervoer wist Panalpina de ver-
liezen bij de divisie ‘Logistics’ fl ink 
te verminderen. In de eerste helft  
van vorig jaar bedroegen die nog 
omgerekend 14,5 miljoen euro, in 
dezelfde periode van dit jaar was het 
3,5 miljoen euro. Het bedrijf sloot 
enkele onrendabele activiteiten af en 
kondigt aan daar in de rest van dit 
jaar mee door te gaan.
De omzet van het hele concern daal-
de een fractie van omgerekend 2,74 
miljard euro naar 2,66 miljard euro. 
Het bedrijfsresultaat voor rente en 
belastingen verbeterde 2% naar 49,5 
miljoen euro. De brutomarge op 
concernniveau bleef per saldo on-
veranderd op 7,7%, ondanks de forse 
margedaling in de zeevracht. Voor 
het hele jaar verwacht Panalpina een 
volumegroei in de zeevracht van 3 à 
4% en in de luchtvracht van 4 à 5%.
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H
et gaat over het off -
shorebakbeest ‘Pie-
ter Schelte’ van Ed-
ward Heerema’s 
Allseas, dat in no-

vember dit jaar naar Nederland 
komt. Havenbedrijf Rotterdam 
baggert er speciaal een ligplaats 
voor uit op de Maasvlakte, waar het 
schip een maand of vier zal vertoe-
ven. Daar worden de 65 meter lange 
balken van het hefsysteem geïnstal-
leerd, die per schip uit Italië wor-
den aangevoerd.
De basisfunctie van het in Zuid-Ko-
rea gebouwde gevaarte is het verwij-
deren van gas- en olieproductieplat-
forms op zee, die daar in de loop der 
jaren door de oliemaatschappijen 
zijn achtergelaten. Op grond van het 
inmiddels al twintig jaar geleden 
aangenomen Ospar-verdrag zijn ze 
verplicht die constructies op te rui-
men, maar bij gebrek aan materieel 
om dat soort klussen uit te voeren, is 
dat tot op de dag van vandaag nog 
niet veel gebeurd.
Allseas, gespecialiseerd in het leg-
gen van onderzeese pijpleidingen, is 
met de bouw van de ‘Pieter Schelte’ 
in dat gat gesprongen. Het ontwierp 
een schip met een dubbele boeg, 
waartussen de platforms opgepakt 
kunnen worden en met een dubbel 
hefsysteem. Dat aan de voorkant 
kan topsides (de bovenbouw van een 

platform) tot 48.000 ton oppakken, 
dat aan de achterkant jackets (het 
stalen onderstel) tot 25.000 ton.
Behalve platforms verwijderen kan 
het schip ze ook installeren. Op dat 
gebied kan Allseas straks de slag aan 
met Heerema Marine Contractors 
van broer Pieter Heerema, dat met 
de 14.200 ton sterke ‘Bald==er’ nu 
nog over ’s werelds grootste kraan-
schip beschikt. 
Een andere Nederlandse speler op 
deze markt is Dockwise, dat zich 
met zijn vloot halfafzinkbare sche-
pen meer op wil gaan richten op 
‘fl oat-overs’: een platform op een on-
derstel zetten, door het schip eron-
der af te laten zinken. Met een draag-
vermogen van 110.000 ton stelt diens 
‘Vanguard’ stelt daarbij zelfs de ‘Pie-
ter Schelte’ in de schaduw.

Omgetoverd
En o ja, de ‘Pieter Schelte’ kan ook 
nog worden omgetoverd tot ’s we-
relds grootste pijpenlegger. In dat 
geval wordt er een 170 meter lange 
‘stinger’ geïnstalleerd, waar over-
heen de pijpleiding in zee wordt 
neergelaten. Die kan belast worden 
tot 2000 ton, wat twee maal zo veel 
is als de ‘Solitaire’ kan hebben. Dat 
schip, eveneens van Allseas, is nu 
nog wereldrecordhouder met een 
pijpleiding in 2775 meter diep water 
in de Golf van Mexico.

Er is slechts één klein probleempje: 
de opening van ongeveer vijft ig bij 
tweehonderd meter tussen de ge-
vorkte boeg blijkt te klein voor het 
opruimen van de allergrootste plat-
forms. ‘Hoe dat mogelijk is? We had-
den de gegevens van die platforms 
gewoon niet’, zegt pr-manager Je-
roen Hagelstein. ‘We hebben er heel 
veel moeite voor gedaan, maar we 
hebben het gewoon niet boven water 
kunnen krijgen. Vergeet niet dat veel 
constructies uit de jaren zeventig da-
teren. Die tekeningen zaten wegge-
stopt in allerlei dozen, die verspreid 
over de hele wereld in diepe kelders 
stonden.’
Door de toenemende druk op de 
olie-industrie om de rommel op te 
ruimen, zijn die dozen uiteindelijk 
toch uit die kelders gekomen en toen 
bleek dat er alleen al op de Noordzee 
dertien platforms staan die te groot 
zijn voor het ‘slot’ tussen de dubbele 
boeg van de ‘Pieter Schelte’. ‘We wa-
ren toen al te ver gevorderd met het 
project om dat nog te kunnen ver-
groten. Daarom hebben we in prin-
cipe besloten om een tweede schip te 
laten bouwen, dat nog eens ongeveer 
anderhalf keer zo groot wordt en dat 
rond 2020 klaar moet zijn’, zegt Ha-
gelstein.

Voorop
Maar voordat die knoop wordt 
doorgehakt, zal moeten blijken of de 
‘Pieter Schelte’ aan de verwachtin-
gen voldoet. ‘We lopen graag voor-
op, maar we gaan niet al een tweede 
schip laten bouwen, als het eerste 
nog niet eens klaar is’, aldus de PR-
manager. Maar de vooruitzichten 
dat de krachtpatser de hooggespan-
nen verwachtingen gaat inlossen, 
zijn positief. Het schip is al geboekt 
voor drie grote, stuk voor stuk ge-
ruchtmakende,  projecten. Opsteker 
voor het bedrijf is dat het zowel het 
aanleggen van een pijpleiding als 
twee klussen voor platformverwij-
dering betreft .
De eerste klus moet volgende zomer 
al gebeurden: het verwijderen van de 
topside van het zogenoemde YME-
platform bij Noorwegen. Dit miljar-
denproject heeft  de Canadese op-
drachtgever Talisman met een 
enorm probleem opgezadeld en 
bracht de bouwer, het Nederlandse 
SBM Off shore, aan de rand van de 
afgrond. De constructie ervan was 
ondeugdelijk en het platform moest 

Allergrootste is 
nu alweer maatje 

te klein

Veel gekker moet het niet worden. Laat je het grootste schip ter wereld 

bouwen, blijkt-ie toch een maatje te klein. En laat je dus een nóg groter 

exemplaar bouwen.

APPELS EN PEREN

Is de ‘Pieter Schelte’ nu eigenlijk 
het grootste schip ter wereld? Dat 
hangt er een beetje van af hoe je 
het bekijkt. Qua lengte wordt het 
offshoreschip overtroffen door de 
nieuwe generatie 18.000 
teu-schepen, waarvan de triple-E’s 
van Maersk met 399 meter het 
langst zijn. En met 488 meter is de 
varende gasfabriek ‘Prelude’ van 
Shell zelfs ruim honderd meter 
langer dan het Allseas-vaartuig.
Maar die legt het in de breedte 
met ‘slechts’ 74 meter royaal af 
tegen de 124 meter van de ‘Pieter 
Schelte’. En de 59 meter overdwars 
van de triple-E’s steekt er bijna 
smalletjes bij af. ’s Werelds 
grootste olietankers, de TI-klasse, 
komen er met 68 meter evenmin 
in de buurt, maar kunnen wel 
bogen op een draagvermogen van 
442.000 ton, wat uiteraard veel 

meer is dan dat van Allseas’ 
hijstuig.
Waarschijnlijk komen de befaam-
de vliegdekschepen van de 
Amerikaanse Nimitz-schepen er 
met een 78 meter breed vliegdek 
nog het dichtst in de buurt, maar 
die zijn ‘slechts’ 333 meter lang. Al 
met al is duidelijk dat de ‘Pieter 
Schelte’ met een (theoretische) 
oppervlakte van 4,7 hectare 
(zeven voetbalvelden) die andere 
mastodonten in de schaduw stelt. 
Zo bezien komt de ‘Prelude’ met 
3,6 hectare op nummer twee.
Het prijskaartje is echter een heel 
ander verhaal. Shell steekt zo’n 
twaalf miljard dollar in het 
‘Prelude’-project, Allseas zo’n 2,3 
miljard in de ‘Pieter Schelte’. Met 
andere woorden: voor de prijs van 
één ‘Prelude’ heb je vier ‘Pieter 
Scheltes’.
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Bijna alles is groot en indrukwekkend 
aan de off shore-sector. De formaten al-
leen al. Neem de Pieter Schelte (zie ar-
tikel hiernaast). Dat ding is zo groot en 
sterk dat het de Eiff eltoren kan optil-
len. Niet dat het dat gaat doen, want het 
heeft  andere objecten op het oog. Ver-
ouderde boorplatforms die ontman-
teld moeten worden, en dat zijn er nog-
al wat. Gewoon even op de knop 

drukken, en het zaakje komt zo uit de Noordzee aan boord. 
Of zoiets. En dan kan deze reus met evenveel gemak pijplei-
dingen leggen op zee. Tot grote diepte.

(De discussie over de naamgeving laten we hier verder even 
achterwege. Pieter Schelte Heerema was behoorlijk ‘fout’ in 
de oorlog, maar zijn zoon Edward Heerema, eigenaar van 
Allseas, benadrukt dat de vernoeming van het schip refereert 
aan de pioniersrol die zijn vader in de off shore industrie on-
tegenzeggenlijk heeft  gespeeld. Het oordelen laat ik verder 
aan de lezer over.)

De boorplatforms die de Pieter Schelte gaat opruimen verte-
genwoordigen in zekere zin het verleden, al zijn de fossiele 
bronnen nog lang niet uitgeput. Hoe dan ook wordt intussen 
in Nederland vol ingezet op windenergie, om aan de 16% 
duurzame energie te komen die is afgesproken in het Ener-
gieakkoord. 

Daarvoor wordt diezelfde Noordzee nu bebouwd met wind-
molenparken van, u raadt het al, enorme omvang en dat is, 
wat je verder ook van windenergie mag denken (niet zo heel 
lang geleden verkondigden sommige  politici nog dat ze voor-
al op subsidie draaien): de hele organisatie ervan is ronduit 
indrukwekkend.

Dat geldt ook voor het transport van de windmolens over zee, 
vanuit havens als Zeeland Seaports, de Eemshaven en IJmui-
den, allemaal havens die daar volop op inzetten, en voor wie 
de wind in dat opzicht nu gunstig staat. Een overzicht van de 
grotere windmolenparken op zee, zowel gepland als reeds ge-
bouwd, vindt u op pagina 13.

En tussen olie en wind in staat het gas, dat met name in vloei-
bare vorm een stormachtige ontwikkeling doormaakt. Op 
meerdere plaatsen worden LNG-terminals uit de grond ge-
stampt, plus faciliteiten om deze brandstof direct te leveren 
aan wegvervoer en binnenvaart. Een  overzicht van deze op-
mars vindt u op pagina 11. Met een opvallende rol voor Shell, 
dat miljarden en miljarden pompt in deze sector, met onder 
meer het megaproject Prelude.

Voeg daarbij ook nog andere factoren als de schaliegasrevo-
lutie in de VS, het afb ouwen van kernenergie door Duitsland, 
en de discussie over de afh ankelijkheid van Russisch gas dan 
wel olie uit het Midden-Oosten, en het is niet vreemd dat er 
door sommigen gepleit wordt voor een Europees energiebe-
leid. Onlangs, op een symposium van de Europese Investe-
ringsbank (EIB), deed vertrekkend werkgeversvoorman Ber-
nard Wientjes dat nog. 

De Oekraïne-crisis geeft  hem gelijk. 

Dat neemt niet weg dat intussen allerlei bedrijven ongeloof-
lijke klussen opknappen, onder zeer moeilijke omstandighe-
den, die ze met technologische innovaties en lef te lijf gaan. 
Vaak op verafgelegen plekken, buiten beeld, op volle zee. Zo-
dat wij thuis met een gerust hart de lichtknop en het gasfor-
nuis kunnen aanzetten.

Gerust
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ontruimd worden, nog voor het in 
gebruik genomen was. Ruim een 
jaar geleden bereikten partijen een 
schikking, waarbij SBM  Talisman 
470 miljoen dollar  betaalt als bijdra-
ge in de kosten van de ontmanteling 
van het platform.
Allseas wil de ‘Pieter Schelte’ verder 
inzetten bij de aanleg van een 890 ki-

lometer lange gaspijpleiding dwars 
door de Zwarte Zee. Het bedrijf 
kreeg een paar maanden geleden op-
dracht van South Stream Transport 
voor de aanleg van diens zogenoem-
de ‘Lijn 2’, voor het transport van 
Russische gas naar West-Europa. 
Bedragen zijn niet bekend gemaakt, 
maar de 1200 kilometer lange Nord 

Stream-pijpleiding door de Oostzee 
vergde naar schatting zo’n vier mil-
jard euro.
De eerste opdracht die Allseas bin-
nenhaalde, was evenwel het verwij-
deren van drie van de vier platform 
van het Brent-veld van Shell. De eer-
ste, de ‘Brent Delta’ moet in 2015/16 
worden opgeruimd, de andere in de 

acht jaar daarna. Daarmee lijkt de 
‘Pieter Schelte’ al voor een reeks ja-
ren van werk verzekerd en houdt 
Allseas de handen vrij om voor de 
komende jaren nieuwe klussen aan 
te nemen.
Allseas doet geen mededelingen 
over de contractwaarde van deze op-
drachten, maar duidelijk is dat dat 

orderboek in de honderden miljoe-
nen loopt en mogelijk het miljard 
overstijgt. Waarmee het bedrijf al-
vast weer een aardig potje voor de 
grotere zus van de ‘Pieter Schelte’ 
kan opbouwen.

ROB MACKOR
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Zo moet de Pieter Schelte er straks uit gaan zien, als het eerste boorplatform opgetild is. 

DE ‘PIETER SCHELTE’ IN CIJFERS

Totale investering 
Lengte 
Breedte 
Oppervlakte 
Geïnstalleerd vermogen 
Maximum snelheid 
Accommodatie 
Hefvermogen voor 
Hefvermogen achter 
Capaciteit pijpenlegger 
Maximale doorsnee pijp 
In waterdiepte tot 

2,3 miljard euro

382 meter

124 meter

47.000 vierkante meter

95.000 kilowatt (127.400 pk)

14 knopen (26 km/u)

571 personen

48.000 ton

25.000 ton

2.000 ton

68 inch (173 cm)

3.500 meter



Our partners are ready 
to be of service in the 
following disciplines:

  Base Facilities 

www.ayop.com

AMSTERDAM 
IJMUIDEN 
OFFSHORE 
PORT
CONTACT DETAILS 
  info@ayop.com

Alliance of port & offshore related industries and regional authorities

Amsterdam IJmuiden Offshore Port, 
Serving up offshore energy solutions.

MSTERDAM IJMUIDEN OFFSHORE PORT
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Het jaar van de doorbraak?
Het is dit jaar overal LNG wat de klok slaat.

Hoe vloeibaar aardgas de Lage Landen verovert.

Het schip voorkomt de noodzaak 
om eerst via enorme pijpleidingen 
het gas aan land te krijgen. Bij Au-
stralië zijn nog veel meer velden ont-
dekt en de verwachting is dat het 
land Down Under zich gaat ontwik-
kelen tot een van de grootste expor-
teurs van LNG, een plek die nu nog 
wordt ingenomen door Qatar. 
Zou de opkomst van LNG daarmee 
misschien nog meer kunnen beteke-
nen, namelijk een potentiële ver-
mindering van de afh ankelijkheid 
van Russisch gas (wat gezien de Oe-
kraïne-crisis en de vliegramp wel-
licht geen slecht idee is...) dat via 
pijpleidingen naar Europa wordt ge-
transporteerd?  
Als je naar de getallen kijkt, is dat 
nog maar de vraag. In Nederland 
produceren we (vooralsnog) meer 
aardgas dan we zelf verbruiken, 
maar we moeten dit Europees zien. 
In Europa werd in 2011 zo’n 516 mil-
jard kubieke meter aardgas ver-
bruikt, waarvan bijna de helft  (245 
miljard kubieke meter) geïmpor-
teerd moest worden. Zo’n 134 mil-
jard hiervan kwam uit Rusland. 
In datzelfde jaar werd ruim 200 mil-
jard kubieke meter aan LNG geëx-
poerteerd door landen als Qatar en 
Australië, en dit getal is groeiende. 
Genoeg? Nou, we zijn natuurlijk niet 
de enige afnemer. Japan is nu de 
grootste slokop, mede ten gevolge 
van de Fukushima-ramp. De ver-
wachting is bovendien dat ook Chi-
na een grote importeur gaat worden. 
Goede vrienden blijven met de Aus-
sies, is dus het devies.

H
et lijkt er sterk op dat 
2014 het jaar van de 
grote doorbraak 
wordt voor LNG (li-
quefi ed natural gas), 

ofwel vloeibaar aardgas. Zomaar 
een zeer recent bericht: de komst 
van een terminal voor LNG in de 
Eemshaven in Groningen is weer 
een stap dichterbij. Een consortium 
van onder meer GDF Suez, Gasunie 
en Vopak meldt dat er een samen-
werkingsovereenkomst is getekend 
voor de ontwikkeling van een op-
slag- en bunkerfaciliteit. In 2010, 
nog maar een paar jaar geleden dus, 
ging een plan voor een LNG-termi-
nal in de Eemshaven om fi nanciële 
redenen niet door.  
Onlangs werd eveneens bekend dat 
de Gate-terminal op de Maasvlakte 
bij Rotterdam wordt uitgebreid met 
nieuwe installaties voor de distribu-
tie van LNG via kleine tankers en 
bunkerschepen. Diezelfde Gate-ter-
minal die een initiatief is van Vopak 
en Gasunie, kwam het eerste half-
jaar van 2014 pas echt op stoom, zo 
blijkt uit de laatste cijfers van het Ha-
venbedrijf Rotterdam.
Werd in het eerste semester van 2013 
nog 61.000 ton LNG overgeslagen, 
dit jaar steeg dat getal tot 550.000 
ton, ofwel negen keer zoveel. Het zijn 
misschien nog niet de duizeling-
wekkende aantallen die gelden voor 
de op- en overslag van olie, maar een 
half miljoen ton is niet niks en er zit 
wel schot in.
Ook de haven van Antwerpen deed 
een duit in het zakje. Daar wil men 
begin 2016 binnenvaartschepen en 
vrachtwagens de mogelijkheid bie-

den om LNG te bunkeren aan een 
vaste installatie. 
Sinds 2012 kan er al wel LNG gebun-
kerd worden in Antwerpen maar dit 
moet vanuit een vrachtwagen, die 
het vloeibare gas in Zeebrugge op-
haalt, worden geleverd. 
Concrete plannen zijn er nog niet, 
maar er is een voornemen. Het Ant-
werpse Havenbedrijf heeft  op Euro-
pees niveau een tender geplaatst 
voor het ontwerp en de bouw van het 
LNG-bunkerstation.. 

Binnenvaart
De bouw van de terminal wordt ge-
deeltelijk gefi nancierd met subsidies 
uit het LNG Masterplan, dat valt on-
der het Ten-T project van de Europe-
se Commissie. Het LNG Masterplan 
heeft  als doel om het gebruik van 
LNG als brandstof en lading in de 
Europese binnenvaart te bevorde-
ren. En over binnenvaart gesproken: 
eerder dit jaar besloot Danser om de 
Eiger Nordwand geschikt te maken 
voor LNG, dat zodoende het het eer-
ste containerbinnenvaartschip in 
zijn soort is. 
Zo schieten dit jaar de LNG-initia-
tieven als paddestoelen uit de grond. 
Een van de redenen vormt de stimu-
lans door de overheid, die deels ge-
stalte krijgt in de vorm van subsi-
dies. LNG wordt als een schoon en 
stil alternatief gezien voor diesel of 
zware stookolie. 

Motoren die op aardgas draaien, sto-
ten tot 20 procent minder koolstof-
dioxide (CO2) uit dan motoren op 
diesel of stookolie, 85 procent min-
der stikstofoxiden en vrijwel geen 
zwavel en fi jnstof. 
Daarmee is het de schoonste fossiele 
brandstof, en stimuleren de Europe-
se Unie en de Nederlandse overheid 
de ontwikkeling van LNG als brand-
stof voor de transportsector. Als je 
het echter wat preciezer bekijkt, dan 

zou je ook de energiekosten voor het 
koelen tot zeer lage temperatuur 
moeten meenemen, plus uiteraard 
het transport via speciale schepen, 
die ook niet zonder uitstoot zijn. 
Maar afgezien van die milieu-afwe-
gingen zijn er ook duidelijk econo-
mische en zelfs geopolitieke voorde-
len te benoemen.
Want de bouw en exploitatie van 
LNG-terminals scheppen extra ba-
nen in de havens. Zo verwacht het 
consortium uit het Noorden, waarin 

ook stichting Energy Valley en Gro-
ningen Seaports participeren, met 
een mobiele installatie dat al begin 
2015 de eerste schepen LNG kunnen 
tanken in de Eemshaven. Met het 
oog op het Aldel-drama en de slech-
te werkgelegenheid is het logisch dat 
minister Henk Kamp positief rea-
geerde op de intentieverklaring uit 
de Eemshaven. 
En het is niet voor niets dat een ener-
giegigant als Shell al in 2011 besloot  
om liefst 12 miljard dollar te investe-
ren in de bouw van de Prelude, ‘s we-
relds eerste drijvende LNG-installa-
tie dat zowel aardgas kan oppompen 
van onder de zeebodem als dat aard-
gas aan boord vloeibaar maken. 
Door het vloeibaar maken bij een 
temperatuur van minus 160 graden 
Celsius, wordt het aardgas tot 600 
keer gecomprimeerd, zodat het ver-
voer aanzienlijk effi  ciënter wordt.

Te hoog
‘Met onze innovatieve FLNG-tech-
nologie kunnen wij off shore-gasvel-
den exploiteren waarvan de ontwik-
kelingskosten anders te hoog zouden 
zijn,’ verklaarde Malcolm Brinded 
van Shell destijds, die het een ‘ware 
doorbraak’ noemde. In totaal stopt 
Shell zelfs zo’n dertig miljard dollar 
in de Australische gasvelden.
De Prelude is genoemd naar het ge-
lijkamige gasveld bij Australië, zo’n 
200 kilometer uit de kust gelegen. 

FO
TO

 S
H

EL
L

In totaal stopt Shell 
zo’n dertig miljard 
dollar in gasvelden 
in Australië.

PETER WIERENGA

Shell laat de Prelude, een drijvende LNG-installatie te waarde van twaalf miljard dollar, bouwen in Zuid-Korea.



Rhenus Deep Sea Terminal Maasvlakte 
Rotterdam - Port no  8237
www.nl.rhenus.com

in the port of Rotterdam 

Postbus 541, 1970 AM IJMUIDEN, The Netherlands

Halkade 4, IJmuiden 

+31 255 547000 www.zeehaven.nl

De haven van IJmuiden is 

veelzijdig en uniek gelegen

Zeehaven IJmuiden ligt buiten de sluizen, 
direct aan open zee en op 20 minuten afstand 
van Luchthaven Schiphol.

Kernactiviteiten:

• Dagelijkse ferrydienst IJmuiden-Newcastle en cruisehaven

• Draaischijf voor vis

• Basislocatie voor de offshore industrie

 -  Veel ervaring en expertise in olie en gas offshoreprojecten

 -  Basis voor aanleg, installatie en onderhoud van  inmiddels 

2 windparken op de Noordzee

 -  Thuishaven van VESTAS Onderhoud voor de windparken

 - Internationaal georiënteerd 



4
3

5

21

Windpark
Gemini (Tweeling)*

*Bestaande uit windpark Buitengaats (rechts) en ZeeEnergie (links). 
  Voor het middenpark Clearcamp is de vergunning vergeven, 
  concrete plannen daarvoor ontbreken nog. 

Windpark
Eneco Luchterduinen5

1en 2

Bestaande windparken

Windparken bouw in voorbereiding

Windparken vergund

6 windturbines

25MW

25.000 huishoudens

Windparken in procedure

Eigenaar: Northland Power (60%), Siemens (20%), Van Oord (10%) en HVC (10%)

Windpark
Prinses Amalia3

Eigenaar: Eneco

Aeolus, jack-up barge.

Windpark
Egmond aan Zee4

Eigenaar: Joint venture Noordzeewind (Shell 50%, Nuon 50%)

Eigenaar: Eneco (50%)/ Mitsubishi Corporation (50%)

*
  
  

Aeolus, jjackack-upuu  barge.
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Er moet flink 
doorgebouwd 

worden
Het Nederlandse Rijk is aan een verduurzamingsstrijd begonnen. 

In 2023 moet 16% van ons nationale energieverbruik uit duurzame 

energiebronnen komen. Dat betekent dat er op zee fl ink doorgebouwd 

moet worden, want zover zijn we nog lang niet. 

Dun. ‘Want dan begint het stormsei-
zoen. Die houdt aan tot en met april. 
Er kan dan vanwege weersomstan-
digheden niet worden gewerkt.’ 
Na deze rustperiode zal de Aeolus 
zijn werk hervatten en de torens van 
de windmolens plaatsen. ‘Die haalt 
het schip op in Esbjerg in Denemar-
ken. Voorheen, bijvoorbeeld bij de 
constructie van het Prinses Amalia 
windpark, werden alle torenstukken 
los meegenomen en op zee in elkaar 
gezet. Maar op zee bouwen is duur. 
Daarom zal de Aeolus de windmo-
lentoren volledig geassembleerd op-
halen bij Vestas in Esbjerg en in één 
keer naar het windpark brengen.’ 
Alleen de wieken en turbines wor-
den nog wel los meegenomen. 
Volgens Th eo de Lange, manager 
business developments bij Van Oord 
Off shore Wind Projects, is het een 
dag varen van de windparken naar 
de Deense haven. ‘Afh ankelijk van 
de grootte van de torens kan de Ae-
olus er vijf tot acht meenemen’, zegt 
hij. Het plaatsen van de torens op 
Luchterduinen moet rond juni vol-
gend jaar klaar zijn. 
De Aeolus gaat dan door naar Gemi-
ni, waar ook Van Oords gloednieu-
we kabellegschip Nexus, die rond 
Kerstmis in de vaart wordt geno-
men, dienst zal doen. De Nexus is 
een multipurpose off shore support 
vessel gebouwd door Damen. 
Rond Luchterduinen neemt de logis-
tiek na de constructie snel af. ‘Als 
een windmolenpark eenmaal klaar 
staat is er weinig omkijken meer 
naar, zegt Van Dun. ‘In de zomer-
maanden gaan er wat technici met 
de Windcats (kleine crewboten, 
red.) naartoe voor onderhoud, maar 
dat is het dan wel.’ 

TOBIAS PIEFFERS

S
lechts enkele weken gele-
den lag het gloednieuwe 
installatieschip Aeolus van 
Van Oord aan de Wilhel-
minapier in Rotterdam, 

waar zij na de bouw werd gedoopt. 
Aan dek stonden de steunen van 
waaruit de windmolenfundaties of 
-transitiestukken in verticale stand 
worden gehesen al klaar. Duidelijk 
waren twee formaten steunschalen 
te onderscheiden. De bovenste, 
kleinere steun is voor de windmo-
lens voor het Luchterduinen-pro-
ject, de onderliggende grotere zijn 
voor de werkzaamheden aan wind-
molenpark Gemini, waar grotere 
turbines worden geplaatst. 
Het schip ligt nu nog in IJmuiden, 
waar ze klaar wordt gemaakt om 
dienst te doen als strijdmiddel in 
Nederlands verduurzamingsslag. 
Alleen het gripperframe, een hy-
draulische grijper die is ontworpen 
om de fundatiepalen in de juiste po-
sitie en helling te houden tijdens hun 
installatie, moet nog worden gein-
stalleerd. Van Oord heeft  tot nu toe 
een grote rol in de aanleg van de Ne-
derlandse windparken gespeeld. 
En de Aeolus gaat een drukke toe-
komst tegemoet. Om de 16%-doel-
stelling uit het Energieakkoord te 
halen moet de turbinecapaciteit op 
zee verhoogd worden tot 4450 Mega-
Watt in 2023. Maar als in 2017 alle 
nu in aanbouw zijnde parken zijn 
opgeleverd, blijven we steken op zo’n 
1000 MW. Er zal dus fl ink doorge-
bouwd moeten worden. Voor negen 
andere locaties zijn al wel vergun-
ningen verstrekt, maar de houders 
hebben tot 2020 de tijd om hun plan-
nen uit te voeren en vooralsnog lij-
ken die weinig concreet.
De Aeolus staat niet alleen in de 
strijd, maar wordt vergezeld door de 

stenenstorters en kabelleggers. Zo 
werken ook Van Oords HAM 601, 
HAM 602 en de Jan Steen aan het 
Luchterduinen-project. Voor de 
kleinere hulpschepen als de crew 
suppliers en het guardschip (voor 
geval van nood) is IJmuiden als vas-
te uitvalsbasis aangewezen. Dit is 
ook de plek waar de stenenstorters 
hun ladingen steen ophalen. Voor de 
levering van de hoofdcomponenten 
is dit niet het geval. Volgens woord-
voerder Marcel van Dun van Eneco 
komt dat doordat deze onderdelen 
uit verschillende windstreken ko-
men. ‘De aansluitkabels komen bij-
voorbeeld uit Zuid-Korea.’

Monopiles
‘De Aeolus zal zo meteen eerst naar 
Vlissingen varen, om daar de mono-
piles (eenpalige fundaties, red.) op te 
halen’, aldus Van Dun. ‘Deze funda-
ties zijn gebouwd in Roermond, dat 
dicht bij het Ruhrgebied ligt en van-
wege de ligging aan de Maas ook lo-
gistiek gezien een goede plek is. Ver-
volgens gaan deze fundaties via 
Vlissingen naar Antwerpen waar zij 
hun coating krijgen, om dan weer te-
rug te gaan naar Vlissingen voordat 
de Aeolus ze naar zee brengt.’ 
Het schip kan vier fundaties tegelijk 
meenemen en heeft  vier tot vijf da-
gen nodig om deze te installeren, af-
hankelijk van de weersomstandig-
heden. Nadat de fundaties zijn 
geïnstalleerd zullen de stenenstor-
ters/kabelleggers stenen rondom de 
fundaties storten ter preventie van 
erosie en de ‘infi eld’ kabels leggen, 
die de verschillende windmolens 
met de transformator in het park 
verbinden. Dat is een soort enorm 
stopcontact. 
‘Deze werkzaamheden moeten voor 
september zijn afgerond’, zegt Van 
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AGENDA

Transport Compleet Gorinchem 
2  t/m 4 september  

De eerste editie van de vakbeurs 

Transport Compleet binnen Evene-

mentenhal Gorinchem borduurt 

voort op de Carrosserie Vakdagen. Nu 

ook met lichte bedrijfswagens.

• www.evenementenhal.nl

Wereldhavendagen  
5 t/m 7 september  

Met spectaculaire demonstraties op 

het water, bezichtigingen van indruk-

wekkende schepen en spannende ex-

cursies in de haven van Rotterdam. 

Thema dit jaar: de kleurrijke haven.  

• www.wereldhavendagen.nl 

Havendebat Antwerpen 
18 september 

De bereikbaarheid van de Vlaamse 

havens is een blijvend actueel thema 

in Antwerpen. Centraal thema is de 

ontwikkeling van het Saeftinghedok. 

O.a. Eddy Bruyninckx is aanwezig.  

• www.havendebatantwerpen.be 

Maritime Tech 2014 
23 september  

Technisch jaarcongres over innovatie 

in maritiem ontwerp, bouw en onder-

houd. Met sprekers van Wärtsilä, TU 

Delft, NIOZ, Boskalis, MTI Holland, 

TNO en Allseas. 

• www.maritimetech.nl

Prologistics 
24 en 25 september  

De achtste editie van deze vakbeurs 

in Brussel brengt alle logistieke trends 

in supply chain intelligence, contract 

logistics, air freight & cargo distribu-

tion en e-commerce.   

• www.prologistics.be

Niets illegaals in werk 
 WEGVERVOER  Vakbond vangt bot in proces tegen Van der Wal

Een Texelse bemiddelaar 
tussen werkzoekende 
chauff eurs en mogelijke 
opdrachtgevers doet gewoon 
legaal zijn werk. Dat heeft  
de rechtbank in Groningen 
bepaald in een door vak-
bond FNV Bondgenoten 
aangespannen kort geding.

Chauff eursdienst P. van der Wal kan 
voorlopig vooruit. Het eenmansbe-
drijf uit Oudeschild op Texel is be-
middelaar tussen werkzoekende 
zzp-chauff eurs – ‘éénpitters’, al dan 
niet met vrachtauto - en opdrachtge-
vers in het beroepsgoederenvervoer 
over de weg. Het beschikt over een 
‘aanwijzingsbeschikking’ die Van 
der Wal al sinds 2008 het recht geeft  
chauff eurs een zogenoemde ‘verkla-
ring van tijdelijke tewerkstelling’ 
mee te geven. Die verklaring heeft  
een zelfstandige chauff eur op zijn 
beurt weer nodig om legaal werk te 
kunnen verrichten voor een op-
drachtgever in het beroepsvervoer.
Niets mis mee dus, wettelijk gezien. 
Maar het recht van Van der Wal om 
dit uitzendwerk te doen, werd on-
langs heft ig aangevochten door vak-
bond FNV Bondgenoten. De bond 
spande een kort geding aan voor de 
Rechtbank Noord-Nederland om 
een verbod op de werkwijze van Van 
der Wal te bereiken. De uitkomst is 
voor de bond een lelijke tegenvaller. 
De rechter vindt om te beginnen dat 
de zaak geen haast heeft , omdat 
FNV Bondgenoten ook pas in mei in 
het geweer kwam tegen Van der Wal, 
dat dus al zes jaar actief is. Het komt 
nu aan op een bodemprocedure die 
moet uitwijzen of de ‘aanwijzingsbe-
schikking’ van Van der Wal kan 
worden gehandhaafd.

‘Schimmig’
Van der Wal is een bemiddelingsbu-
reau in het wegvervoer van het type 
waarop de bonden maar al te gauw 
het predikaat ‘schimmig’ plakken. 
Nu zijn er in de bedrijfstak genoeg 
schimmige praktijken aan te wijzen, 
waarbij het er steevast om gaat ver-
voerders aan zoveel mogelijk goed-
kope chauff eurs uit lage-lonenlan-
den te helpen. Bonden en werkgevers 
in het beroepsvervoer zijn daarom 
samen, al liggen ze nu met elkaar 
overhoop in het loonoverleg, bezig 
vast te stellen welke praktijken wel 
en welke niet oirbaar zijn.
In de zaak-Van der Wal was de rech-
ter in Groningen er in wezen vrij 
snel uit. De diverse inspectiedien-
sten in het wegvervoer spreken el-
kaar tegen. KIWA, de instantie die 

Van der Wal al zes jaar geleden de 
aanwijzingsbeschikking toekende, 
ziet vooralsnog geen redenen om die 
weer in te trekken. Zolang de bo-
demprocedure over de kwestie niet 
is afgerond, kan Van der Wal, die 
zo’n veertig Nederlandse chauff eurs 
tegen een vergoeding van één euro 
per uur aan werk helpt, zijn bedrijfs-
voering ongehinderd voortzetten.
De wet- en regelgeving in het weg-
vervoer is op zijn zachtst gezegd niet 
de simpelste. Een wegvervoerder 
mag bijvoorbeeld niet zomaar een 
zelfstandige zonder personeel inhu-
ren om voor hem chauff eurswerk te 
verrichten. Wie voor een wegver-
voersbedrijf rijdt, doet dat in princi-
pe in loondienst en heeft  een bewijs 
van dienstbetrekking nodig. Op die 

bepaling, artikel 2,11 van de nieuwe 
Wet Wegvervoer Goederen, zijn in 
twee gevallen uitzonderingen te ma-
ken, die recht geven op een zogehe-
ten ‘ontheffi  ng’.
De ene is dat bedrijven wel bij elkaar 
‘collegiaal’ mogen inlenen, waarbij 
de chauff eur dus hoe dan ook al over 
een bewijs van dienstbetrekking bij 
één van die bedrijven beschikt. De 
andere uitzondering is dat een weg-
vervoerder gebruik mag maken van 
chauff eurs die hem door bemidde-
laars worden aangeboden. Die be-
middelaars dienen dan een ‘aanwij-
zingsbeschikking’ op zak te hebben, 
dat wil zeggen een recht om chauf-
feurs in het bezit te stellen van een 
‘verklaring van tijdelijke tewerkstel-
ling’. Heeft  de chauff eur zijn klus 

R
A

A
D

 &
 R

E
C

H
T

PETER COLON, CONSULTANT
www.bciglobal.com

Op 14 juli vieren de Fransen de 
burgerrechten vrijheid, gelijkheid 
en broederschap. Rechten die de 
inwoners van Frankrijk pas hebben 
verkregen na een fl inke revolutie 
waarbij heel wat koppen rolden. 
Hier moest ik aan denken toen ik 
in het weekend voor 14 juli een reis 
maakte over het Franse snelwegen-
net. 

De winst van de revolutie geldt blijkbaar niet voor de dui-
zenden internationale vrachtautochauff eurs die in dat 
weekend verplicht verbleven op een parkeerplaats ergens 
in Frankrijk. Wat een mensonterende toestanden kom je 
daar tegen. Overbevolkte parkeerplaatsen met nauwe-
lijks voorzieningen, waar de chauff eurs bijna moeten 
vechten om nog een plaatsje op het terrein te veroveren. 
En daarna drie etmalen wachten totdat de rit vervolgd 
kan worden. 

Hoe kan het dat we ons in onze eigen arbowet zorgen ma-
ken over het daglicht op de werkplek, terwijl we het tege-
lijkertijd vanzelfsprekend vinden dat chauff eurs die in-
ternationaal werken dagelijks hun (nacht)rust in deze 
omstandigheden moeten doorbrengen? Om de kosten 
kan het niet gaan. Het gebruik van de schaars beschikba-
re bewaakte truckparkings kost immers zeker niet de 
hoofdprijs. Het is de concurrentie die ervoor zorgt dat het 
internationale wegvervoer in Europa met een race naar 
de bodem bezig is, waarbij sociale voorwaarden steeds 
meer in het gedrang komen.

Dit zijn de perverse uitingen van de markteconomie. De 
leerboeken vertellen ons dat bij marktimperfecties ingrij-
pen gewenst is. Laten we de Europese regelgeving daarom 
gebruiken om de concurrentiestrijd over de hoofden van 
de chauff eurs een halt toe te roepen. 

Bijvoorbeeld door een voorgeschreven pakket aan voor-
zieningen langs het hoofdwegennet in Europa, en ver-
plichtingen in de werktijdenregeling om chauff eurs hier-
van gebruik te laten maken. De reële kosten hiervan 
zullen uiteindelijk in de vrachtprijzen verwerkt moeten 
worden. De consument, die uiteindelijk de rekening be-
taalt, kan dit makkelijk opbrengen. Een sinaasappel uit 
Spanje wordt immers maximaal  0,1 cent duurder, geen 
probleem dus.

Wisselgeld voor de ondernemers is een meer op de prak-
tijk toegesneden Rijtijdenbesluit, dat minder rigide om-
gaat met het tijdstip waarop de chauff eur zijn rit moet on-
derbreken. Een dergelijk sociaal en economisch 
verantwoord pakket van maatregelen past uitstekend in 
de maatschappelijke discussie die deze zomer oplaaide 
rond Slowaakse chauff eurs die voor een habbekrats voor 
een groot woonwarenhuis rijden. De tijd lijkt rijp om op 
dit terrein ook de chauff eurs aan te laten sluiten bij de rest 
van de arbeidsmarkt.

Chauff eur is ook ’n mens
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Hans Etman is 

als partner 

toegetreden tot 

Dagvoorzitter.nl. 

Samen met 

oprichter-eige-

naar Jan-Jaap In der Maur gaat 

hij proberen het bureau te laten 

groeien. Het bureau levert ook 

dagvoorzitters aan de interna-

tionale markt, onder de naam 

Masters in Moderation. 

Met het vertrek van voorzitter 

Gerrit Peekstok, is een begin 

gemaakt met de bestuurswisse-

ling binnen Jong Havenvereni-

ging. Zijn 

opvolger is 

Cherry Almei-
da, in het 

dagelijks leven 

advocaat bij 

kantoor Boonk 

Van Leeuwen. Peekstok, 

accountmanager van het Neder-

lands Loodswezen, regio 

Rijnmond, richtte samen met 

drie anderen de vereniging in 

2008 op.  

Karsten Sachsenröder, CEO van 

de AAE-Gruppe, verlaat het 

bedrijf dat goederenwagons 

verhuurt. De samenwerking is in 

overleg beëindigd. Na twee jaar 

bleek dat Sachsenröder en de 

Raad van Bestuur verschillende 

opvattingen over de koers 

hadden. Hij wordt opgevolgd 

door Mark Stevenson. 

Gaston van 
Kleef is be-

noemd als hoofd 

verkoop en 

service binnen 

Hiab Benelux. Hij 

volgt Dick Vroonland op. Hiab 

biedt oplossingen en services 

voor het laden en lossen van 

vracht.Van Kleef is sinds 1998 in 

dienst bij Hiab, o.a. als directeur 

Business Development & 

Market. 

Susanne 
Jacobsson is de 

opvolger van 

Christian Juul 
Nyholm als 

hoofd van 

Maersk Line Scandinavië. Vanuit 

Göteborg stuurt Jacobsson 

ongeveer 100 medewerkers aan. 

Ze werkt sinds vier jaar bij de 

Deense reder. Nyholm wordt 

ceo van Maersk in de V.A.E.
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WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

van uitzendbureau

voor een opdrachtgever geklaard, 
dan moet hij/zij die verklaring ook 
onmiddellijk weer bij de bemidde-
laar inleveren.
Dit alles was zo al geregeld onder 
vroegere regelgeving en is in de 

nieuwe op de meeste punten niet we-
zenlijk veranderd. De ‘aanwijzings-
beschikking’ die Van der Wal in 
2008 dus verwierf, is daarom onver-
minderd geldig, zolang het voor de 
uitgift e van die beschikking aange-

wezen instituut, KIWA dus, geen 
aanleiding ziet haar in te trekken.
Waar FNV Bondgenoten tegenop 
liep, is de verdeeldheid tussen de in-
spectiediensten die zich met de 
handhaving van de regelgeving in 

het wegvervoer bezighouden. De In-
spectie Leefomgeving en Transport 
deed vorig jaar twee onderzoeken bij 
Van der Wal en constateerde dat het 
bedrijf zich niet volledig als uitzend-
bureau zou gedragen. Het zou zich 

volledig toeleggen op bemiddeling 
tussen zzp-ers en mogelijke op-
drachtgevers. Daarmee zou Van der 
Wal de aanwijzingsbeschikking 
‘structureel’ niet gebruiken voor het 
doel waarvoor die is toegekend.
Deze inspectiedienst maakte daar 
ook melding van bij vergunningver-
lener KIWA. Maar die heeft  daarin 
geen aanleiding gezien tot stappen, 
omdat de beschikking indertijd op 
deugdelijke gronden is verleend. De 
andere inspectiedienst, die van het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, heeft  geen ver-
meende overtredingen door Van der 
Wal aanhangig gemaakt. Daarmee 
is de positie van de eiser in het kort 
geding, FNV Bondgenoten, dus be-
hoorlijk verzwakt.

Ontvankelijk
Van der Wal begon zijn verdediging 
met de stelling dat eiser FNV niet 
ontvankelijk zou zijn in haar vorde-
ring. De constructie die Van der Wal 
toepast druist niet in tegen het be-
lang van de leden van de vakorgani-
satie. De laatste heeft  zelf nota bene 
een eigen vakvereniging voor zelf-
standigen zonder personeel, een be-
roepsgroep die doorgaans maar 
moet zien hoe ze aan voldoende 
werk komt.
Daarbij heeft  de FNV de zaak jaren-
lang op zijn beloop gelaten en is ze 
zich pas in mei dit jaar gaan roeren. 
Dat laatste argument scoorde bij de 
rechtbank. Die vindt dat de bond 
zijn recht op een snelle uitspraak in 
kort geding heeft  verbeurd.
Chauff eursdienst P. van der Wal 
voerde in Groningen ook aan dat het 
altijd transparant was geweest over 
zijn werkwijze. Bij het bedrijf kun-
nen chauff eurs tegen een geringe 
vergoeding terecht voor een tewerk-
stellingsverklaring. Ze moeten zelf 
voor de facturering van hun kosten 
en vergoeding aan de opdrachtgever 
zorgen. De bemiddelaar houdt zich 
afzijdig van de onderhandelingen 
over het tarief. 
Van der Wal zegt chauff eurs legaal 
de weg op te helpen en windt er op 
zijn website geen doekjes om hoe dat 
in zijn werk gaat. 
In de aanloop naar de uitspraak 
meldde FNV Bondgenoten dat Van 
der Wal ook buitenlandse chauf-
feurs op de Nederlandse arbeids-
markt aan werk zou houden. Dit 
blijkt ook zo te zijn. Het bedrijf zorgt 
voor een ploeg van acht Bulgaren, zo 
blijkt uit in Groningen onbetwiste 
gegevens van de Inspectie Leefom-
geving en Milieu. Ze rijden allemaal 
voor vervoerder Leen van Pelt uit 
Sprang Capelle.
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FOLKERT NICOLAI

Bonden en werkgevers stellen samen 
vast welke praktijken oirbaar zijn.
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Harmke de vrachtwagenchauff eur 
gaat op bedevaart naar Zoetermeer
Harmke van der Werf is 45 jaar en 
vrachtwagenchauff eur. Maar de 
truck laat ze deze week staan: ze 
houdt een bedevaartstocht.

Niet naar Lourdes, nee, naar die an-
dere bekende heilige plaats, Zoeter-
meer, alwaar het hoofdkwartier van 
de broeders van TLN is gevestigd. 
Want Harmke heeft  niet zozeer een 
spirituele, als wel een materiële re-
den. Onder het mom ‘ik beweeg, nu 
TLN nog’ wil ze de vastgelopen on-
derhandelingen over de cao voor het 
vervoer vlot trekken. 
Ze reist per voet in vier dagen vanaf 
wegrestaurant Napoleon in Hank, 
via halterplaatsen Zevenbergsche 
Hoek, Hendrik-Ido Ambacht, Rot-
terdam en Delft  naar eindbestem-
ming Zoetermeer. ‘Ik ga de werkge-
vers ons eisenpakket voor de 

CAO-CONFLICT

onderhandelingen overhandigen sa-
men met een noveenkaars in de 
hoop dat, voordat deze is opgebrand, 
het cao-overleg is hervat.’ 
Ze mag dan wel volharden in geeste-
lijke metaforen die af en toe op het 
randje zijn, gek is ze niet.

Actietrucks
De FNV steunt Van der Werf en 
zorgt ook voor ‘actietrucks’ die mee-
rijden. Dat de bond dit doet, is om-
dat zo’n 140.000 werknemers in ht 
ransport al een half jaar zonder 
nieuwe cao zitten. De werkgevers 
blijven wijzen op de krappe marges 
en barre tijden, maar wie weet voe-
len de werknemers zich nu gesteund 
in hun opstelling door de berichten 
van een aantrekkende markt. Hope-
lijk zat het weer Harmke ook een 
beetje mee deze week. | PW

Stokoude stomers

Het Spoorwegmuseum 
eert de voorvaderen van 
de moderne trein met 
een expositie.

Het is moeilijk voor te stellen, nu het 
spoor alom - zij het niet altijd even 
succesvol - gepromoot wordt als 
duurzame modaliteit bij uitstek, 
maar toen de eerste treinen hun in-
trede maakten in de samenleving 
was de weerstand groot. 
Angst dat de koeien geen melk meer 
zouden geven door het lawaai en ga 
zo maar door, nee, de ijzeren mon-
sters werden niet meteen door ieder-
een gekoesterd, ook al legden ze dan 
hele continenten bloot en schiepen 
ze ruimte voor de vooruitgang om 
naar alle uithoeken op te rukken
De uitvinding zelf dateert van het 
begin van de negentiende eeuw. In 
1829 werden in Engeland de Rainhill 
Trials gehouden, een wedstrijd die 

moest bepalen welke locomotief het 
meest geschikt was om de trein-
dienst tussen Liverpool en Man-
chester te verzorgen. Er deden vijf 
locomotieven mee: de Cycloped, de 
Novelty, de Perseverance, de Rocket 
en de Sans Pareil. De wedstrijd werd 
gewonnen door het ontwerp van Ge-
orge Stephenson, de Rocket.  
In Nederland begon het zo’n tien 
jaar later, ofwel 175 jaar geleden, en 
daarom houdt het Spoorwegmuse-
um in Utrecht deze zomer een expo-
sitie over de ‘Iconen van het spoor’. 
Speciaal daarvoor maken een aantal 
stokoude stoomlokomotieven hun 
opwachting, en dat is natuurlijk ge-
nieten geblazen voor de liefh ebber 
(al schijnen sommigen de voorkeur 
te geven aan een miniatuurversie...). 
De topstukken van de expositie zijn 
Der Adler (1835) uit Duitsland (zo-
als de naam al verraadt), de Marc Se-
guin (1829) en de Crampton no. 80 
(1852) uit Frankrijk, alsmede de Lo-

comotion no. 1 (1825) en de Catch 
me who can (1809) uit Engeland.  
Wat een geweldige namen hadden ze 
toen, dat was nog eens andere koek 
dan de Fyra (om maar een willekeu-
rig voorbeeld te geven). 

Wereldtentoonstelling
In datzelfde tijdperk werd ook de 
eerste wereldtentoonstelling, nog 
zo’n symbool van de vooruitgang, 
georganiseerd, in 1851 in Londen. 
Daar werden de belangrijkste vin-
dingen aan de wereld gepresenteerd. 
Een van de aanwezigen was Frederik 
Willem Conrad, een Nederlandse 
spoorwegpionier, die internationale 
bekendheid verkreeg met zijn brug-
ontwerpen. Hij toonde modellen 
van deze bruggen op die eerste we-
reldtentoonstelling. Deze modellen 
behoren tot de topstukken van Het 
Spoorwegmuseum, en ook aan Con-
rad is een expositie gewijd.

De Crampton komt aan in Utrecht.
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PETER WIERENGA

 VOORUITGANG  175 jaar spoor in Nederland

QUOTE VAN DE WEEK

IATA-voorzitter Tony Tyler verdedigt de 
beslissing van luchtvaartmaatschappijen 
die over Oost-Oekraïne bleven vliegen.

Overheden en de 
luchtverkeersleiding 
laten de luchtvaart-
maatschappijen 
weten welke route 
ze kunnen nemen.
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folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Bij onze krant houden we er een wat 
cynisch beginsel op na. We schrijven 
alleen over vracht- en dus niet over per-
sonenvervoer. Zo beschouwen we het 
wel en wee van containerladingen spel-
letjescomputers en plastic tuinkabou-
ters als hevig belangrijk, zien we zen-
dingen van in wezen dode bloemen en 
planten als core business, maar zullen 
we ons nooit eens buigen over een ge-

zonken ferry, met honderden passagiers aan boord, of een 
passagiersvlucht die bijvoorbeeld ergens boven Oekraïne 
door een idioot misverstand uit de lucht wordt geschoten.

Bij heel wat vliegrampen lieten we dus steevast journalistiek 
verstek gaan. Hooguit vroegen we ons af: wat zat er in de bel-
ly? Eén van de grote uitzonderingen was de Bijlmerramp 
(1992), met een ‘freighter’, waarbij dus voornamelijk lading 
werd vervoerd. Die kostte enkele vliegeniers het leven, en heel 
wat mensen op de grond. Maar onze krant hield zich vrij har-
teloos alleen maar bezig met wat het toestel vervoerde en wel-
ke verladers mogelijk schade hadden opgelopen.

De SLM-ramp (1989), waarbij meer dan één elft al aan Suri-
naams/Nederlandse voetballers om het leven kwam, liet onze 
redactie, professioneel gezien dan, koud. We hadden het er op 
de redactie voortdurend over, maar schreven geen letter. Pas 
toen de levenden vracht waren geworden, om in gekoelde om-
standigheid te worden ‘gerepatrieerd’, hadden ze onze warme 
belangstelling. Maar toen gebeurde er niets afwijkends.

Op het ogenblik dat ik dit schrijf, vertrekt naar men zegt een 
trein naar Charkov. Hij staat nog op het emplacement van To-
rez en telt vier koelwagons. De machinist zit al uren klaar op 
de bok. Zijn lading bestaat uit zwarte plastic zakken, een ma-
tje groter dan waarin u het huisvuil aan de straat zet. Voor 
onze krant is dit ‘big business’. Staan alle wissels wel goed? 
Gaat de trein niet per ongeluk naar een nieuwe versie van 
Babi Jar?

Je hoopt dat deze have veilig aankomt op de plaats die ze juist 
wilde verlaten, op weg naar de oerwouden van Maleisië en 
Sumatra, de stranden van Bali, de outback en de wijnstreken 
van Australië, de regens van het Zuidereiland. Perishables, 
noemen we dat in de luchtvracht, en daar is geen woord aan 
gelogen.

Trein naar Charkov


