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De sanctiemaatregelen die 
Rusland en het Westen elkaar 
hebben opgelegd, leiden tot 
schade voor verladers en vervoer-
ders, plus grote onzekerheid.

De salesafdeling van feederrederij Unifee-
der kan nog niet zeggen of de extra afvaart 
die het bedrijf eerder op de haven van Sint- 
Petersburg had aangekondigd, wel door-
gaat. Dat hangt af van hoe de situatie in 
Rusland zich ontwikkelt.
Klanten van Unifeeder, voornamelijk gro-
te lijnvaartrederijen die lading voor Rus-
land via West-Europa met kleinere sche-
pen laten doorvoeren, ondervinden last 
van de sancties die Rusland de Europese 
Unie heeft  opgelegd, maar evengoed van 
de Europese sancties tegen Rusland.
De afgelopen tijd zijn al ‘verscheidene la-
dingen’ bestemd voor Rusland terugge-
keerd in de West-Europese havens, omdat 
ze het land niet in mochten. Volgens Uni-
feeder heeft  de scheepvaart op Rusland last 
van de Russische sancties, die vooral de in-

Boekestijn heeft  wekelijks zo’n vijft ien 
vrachtauto’s op de weg naar Rusland, op 
een totaal van 185 vrachtauto’s. Hij ver-
voert vooral farmaceutica en hightech 
naar Rusland, maar ook voedingswaren. 
Steeds is het volgens hem de vraag: wat 
mag wel en wat niet? Dezelfde onzekerheid 
geldt volgens hem voor het Oekraïne-ver-
voer. ‘De toestand kan met de dag veran-
deren.’
Net als in de scheepvaart hebben ook ver-
laders en expediteurs in het wegvervoer uit 
voorzorg hun boekingen voor ‘sanctie-
goederen’ ingetrokken. Dat zorgt voor 
minder oponthoud aan de grens.
Een bedrijf dat zegt helemaal geen last te 
hebben van de sancties is wegvervoerder 
Soncotra uit het West-Vlaamse Poperinge. 
Het bedrijf vervoert met dertig tot veertig 
vrachtauto’s per week vooral cosmetica en 
farmaceutica naar Rusland. De vrachtau-
to’s die vorige week naar Rusland reden 
zijn ‘allemaal moeiteloos de grens overge-
komen’, zegt een woordvoerder.

voer van verse producten treff en. ‘Geluk-
kig komen die sanctiemaatregelen nog 
niet in het hoogseizoen. Veel fruit, zoals 
appels en peren, gaat pas in oktober die 
kant op. Misschien dat de toestand zich 
voor die tijd heeft  genormaliseerd.’
Omgekeerd treff en de EU-sancties tegen 
Rusland de scheepvaart evenzeer, zegt 
Unifeeder. Het is onduidelijk welke goede-
ren, zoals elektronica, vallen onder het 
verbod op de uitvoer van ‘duale’ goederen, 
die ook voor militaire doeleinden zouden 
kunnen worden gebruikt. 
De reder heeft  zijn klanten een ‘notifi catie’ 
gezonden dat bepaalde goederen mogelijk 
niet naar Rusland mogen en dat de rederij 
zelf niet wil opdraaien voor de gevolgen 
van een eventuele weigering aan de grens.
Directeur Arno Boekestijn van het gelijk-
namige wegtransportbedrijf uit Mill, een 
specialist op onder meer Rusland en Oe-
kraïne, spreekt van ‘enorm’ opgelopen 
wachttijden aan de grens van Rusland. 
‘Vrachtauto’s worden tot op de draad ge-
controleerd, ook al vervoeren ze overdui-
delijk geen verse producten.’
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 BOYCOTS   Veel verzenders ‘sanctie-goederen’ trekken boeking in

Breuk met Rusland 
treft ook scheepvaart

FOLKERT NICOLAI

SCHEEPVAART
Oriental Overseas 
International Ltd, de 
moedermaatschappij 
van containervervoer-
der OOCL, is in de 
eerste helft van het 
jaar uit de rode cijfers 
gekomen. De groep 
boekte een winst voor belasting van 143 miljoen dollar, 
tegen een verlies vorig jaar van bijna 13 miljoen. De 
resultaatverbetering is vooral te danken aan een forse 
daling van de bunkerkosten, de grootste kostenpost, 
en de introductie van nieuwe effi ciënte 13.000 
teu-schepen, die in de G6-alliantie worden ingezet. 

OOCL uit de rode cijfers 

PAKKETTEN
PostNL wil de vergoeding die winkeliers ontvangen 
voor afhaalpunten voor pakketten volgend jaar met 
25% verlagen. De winkeliers, die daarvoor ruimte in 
hun zaak reserveren waar de geadresseerden het 
bestelde pakket kunnen afhalen, vinden dat ze in dat 
geval dezelfde ruimte ook moeten kunnen gebruiken 
voor andere pakketdiensten. Nu is hun dat door PostNL 
contractueel verboden. De Vereniging van Postale en 
Bancaire Retailers (VVP) wil dat die bepaling wordt 
opengebroken. De VVP, voorheen de Vereniging van 
Postagenten, telt inmiddels 500 leden. Zelf een 
netwerk van pakketpunten opzetten ziet de VVP niet 
zitten.

PostNL: lagere vergoeding winkels

extra chauffeurs 
komen dit jaar nog in 
dienst bij Waberer’s, 
één van de grootste 
wegvervoerders van 

Europa. Het bedrijf, waar al 4000 chauffeurs werken,
is bezig aan een sterke vlootuitbreiding. Er zijn 1300 
nieuwe vrachtauto’s met aanhanger aan de vloot 
toegevoegd. Die vervangen voor een deel de bestaande 
ruim 3.200 combinaties die Waberer’s al op de weg 
had. De extra chauffeurs zullen het ook mogelijk 
maken de rusttijden van rijdend personeel te verlengen 
tot boven het wettelijk minimum.

400

WABERER’S WERFT MENSEN

SCHEEPVAART
Containerterminal DP World London Gateway is op 
zoek naar vijftig nieuwe werknemers en moedigt 
vooral vrouwen aan om te solliciteren. Topman Simon 
Moore wil het vooroordeel wegnemen dat havenwerk 
niet aantrekkelijk is voor vrouwen. Het bedrijf is op 
zoek naar terminal operators voor de bediening van de 
verschillende soorten kranen en ander terminal 

equipment. Sollicitan-
ten moeten een 
middelbareschoolop-
leiding hebben 
afgerond met 
wiskunde in het pakket 
en een rijbewijs 
hebben. 

DP World London: meer vrouwen
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 NIEUWE POLL: Er moet compensatie komen voor het wegvervoer

Mooi, eindelijk gaan de heren weer met elkaar aan tafel 

TLN heeft de bonden vast nog steeds niets te bieden 

Zo’n sector-cao is zó 2013  

Anders 

42 %

28 %

22 %

8 %

TLN nodigt bonden uit om cao-overleg 
te hervatten 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 246 mensen op de stelling van 6 AUGUSTUS

De Est Siim Kallas (65) is sinds 
2010 EU-commissaris voor 
transport. Over enkele maanden 
stopt hij er mee als er een nieuwe 
Commissie aantreedt onder de 
Luxemburger Jean Claude 
Juncker. Een afscheidsinterview. 
‘Ik laat best herkenbare sporen 
achter in Brussel.’
   
Zit het werk er als EU-commissa-
ris nu al op?
Grotendeels. Het meeste dat we 
ons in 2010 hebben voorgenomen, 
is gereed. In mijn agenda staat nog 
een voorstel over het onderwerp E-
Freight, het afb ouwen van de pa-
pierberg in het vrachtvervoer. Dat 
zullen we ergens in september van 
dit jaar presenteren.
 
Hoe kijkt u terug op de bijna vijf 
jaar als transportcommissaris?
Ik geloof wel dat ik iets achterlaat 
in Brussel. Ik ben blij met het Trans 
Europese Netwerk en in het bijzon-
der Connecting Europe Facility, 
het investeringsinstrument voor 
de infrastructuur. Daar heb ik con-
tinu strijd voor moeten leveren om 
er een effi  ciënt fi nancieringsin-
strument van te maken. Ik laat dan 
ook herkenbare sporen achter in 
Brussel en ben over het algemeen 
best tevreden wat ik heb bereikt. 

Dat ziet niet iedereen zo. Voor 
velen bent u de EU-commissaris 
met de meeste voorstellen, maar 
waarvan maar weinig is gereali-
seerd.
Ik ben altijd iemand geweest met 
ambitieuze doelstellingen en weet 
dat er aan het einde van de rit wa-
ter bij de wijn moet worden gedaan 
en er een compromis moet worden 
gesloten. Politici die helemaal geen  
doelstellingen hebben of uitspre-
ken, kun je niets verwijten. Ik ge-
loof dat als je de lat hoog legt en 
ambitieus bent, je het politieke de-
bat kunt beïnvloeden. Dat leidt uit-
eindelijk tot betere resultaten. 

Wat was uw grootste teleurstel-
ling? 
Dat betreft  een nieuwe organisatie 

voor een gezamenlijke luchtver-
keersleiding in Europa. Daar had 
ik duidelijk meer willen bereiken. 
Een andere nederlaag is het lucht-
havenpakket waarover wij al rede-
lijk terughoudende voorstellen 
hadden ingediend. Dat werd door 
de lidstaten nog eens afgezwakt. Ik 
had me ook meer voorgesteld van 
initiatieven om de bureaucratie bij 
het aanlopen van schepen in de 
Europese havens aan te pakken. En 
nog iets. De transportsector heeft  
nog niet het aanzien in de maat-
schappij en politiek dat het ver-
dient. Daarom nog even een onge-
vraagd advies voor mijn opvolger. 
Hij of zij moet er voor zorgen dat 
transport in het politieke debat 
wordt opgewaardeerd. Transport 
moet een sexy onderwerp worden.

Nog een verder advies voor uw 
opvolger?
Natuurlijk heeft  iedereen op deze 
post zijn eigen stijl en accenten, 
maar zonder twijfel zal mijn opvol-
ger aan het verder verknopen van 
de trans-Europese verkeersaders 
gaan werken. De contouren daar-
van en fi nancieringsmogelijkhe-
den zijn in mijn ambtstermijn ge-
realiseerd. De nieuwe commissaris 
zal straks projecten gaan defi nië-
ren, voorstellen en aanvragen be-
handelen en overeenkomsten slui-
ten met lidstaten. Daarbij zou ik 
mijn opvolger graag de raad geven 
vooral aandacht te schenken aan 

het gemeenschappelijke Europese 
spoornetwerk. 

U bedoelt daarmee het vierde 
spoorpakket? 
Ja. Ik ben met de resultaten die er 
nu liggen niet ongelukkig. Het was 
goed om een ambitieus plan in te 
dienen. Over het technische deel 
ligt er nu al een politiek akkoord. 
Daardoor is al een beslissende stap 
gezet in dit belangrijke dossier. Het 
Italiaanse voorzitterschap van de 
EU wil nu nog dit jaar ook overeen-
stemming bereiken over het func-
tioneren van een gemeenschappe-
lijk Europees railsysteem. Daar 
ontbreekt nog een akkoord omdat 
we te maken hebben met een aan-
tal sterke nationale netwerken. 

Een aantal van die sterke landen 
wil geen verandering op dat 
onderwerp?
De EU is een unie van lidstaten, 
waarvan er een aantal bijzonder 
belangrijk zijn. Op het gebied van 
transport gebeurt er bijvoorbeeld 
niets zonder Duitsland. Je moet 
daarom altijd zoeken naar het 
compromis en dat is in de afgelo-
pen vijf jaar best goed gelukt. Ik 
moet wel toegeven dat dit bij het 
onderwerp spoor best een moeilij-
ke opgave is. Spoor is bij uitstek een 
nationaal onderwerp.

Wat gaat u straks doen?  
Ik denk steeds meer aan een voort-
zetting van mijn carrière aan een 
universiteit. Ik ben van huis uit 
econoom en wil op dat gebied 
graag gastcolleges gaan geven. Ook 
over de verschillende kanten van 
Europa.  

Keert u nog eens terug naar 
Brussel?
Ik wil hier niet geheel van het to-
neel verdwijnen. Ik denk dat ik wel 
via verschillende congressen in 
Brussel en denktanks contact zal 
houden. Daar zijn mogelijkheden, 
maar zeker niet bij de Europese 
Commissie.       

SIIM KALLAS, EUROCOMMISSARIS TRANSPORT

‘Transport moet politiek een 

sexy onderwerp worden’ 

WERNER BALSEN, DVZ
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De Europese Unie is een opmerkelijk 
soort boycot tegen Rusland begonnen. 
De Unie heeft  de uitvoer naar Rusland 
verboden van producten die de struc-
tuur van het land kunnen versterken of 
die mogelijk ook voor militaire doel-
einden bruikbaar zijn. De reactie uit 
Moskou was: dan hoeven we jullie 
vlees, kaas, eieren, groente en fruit ook 
niet meer. Maar wel jullie vodka, want 

anders zou onze president, Vladimir Poetin, zich erg impo-
pulair maken.

Wie, ondanks de droevige aanleiding, iets vrolijks wil zien in 
de ruzie die het Westen met Rusland uitvecht over de Oekra-
ïne-crisis, zou er dus op kunnen wijzen dat de ladingstromen 
tussen die twee regio’s een stuk evenwichtiger worden. Het 
voornaamste uitvoerproduct van Rusland is immers gas. Dat 
gaat voornamelijk door pijpleidingen onze kant op en wordt 
ons vooralsnog gewoon geleverd. Tot de winter komt, want 
als we dan nog niet zijn uitgeruzied, zal Poetin misschien de 
gaskraan dichtdraaien.

Volgens sommige berichten stonden er eind vorige week, toen 
de wederzijdse sancties nog nauwelijks bekend waren, onge-
kende rijen vrachtauto’s voor Russische grenzen te wachten. 
Inmiddels heeft  de toestand zich ‘gestabiliseerd’, zegt Trans-
port en Logistiek Nederland. De organisatie spreekt van een 
‘nieuwe realiteit’. Vervoerders verkeren in onzekerheid. Wat 
staat er wel en niet op de lijsten van verboden invoerproduc-
ten? Welke samengestelde producten mogen wel en niet naar 
Rusland worden vervoerd?

Veel verladers en vervoerders hebben het risico dat de sanc-
ties meebrachten tijdig ingezien, zegt TLN. In het wegvervoer 
werd dat risico gelegd bij de Russische ontvanger van lading. 
In de scheepvaart hebben verzenders naar Rusland zich ver-
diept in de vraag welke ladingsoorten wel en niet naar het 
land kunnen worden getransporteerd. Een idee van de scha-
de die de sanctiemaatregelen aan het wegvervoer toebrengen, 
heeft  de wegvervoerorganisatie nog niet. We zijn bezig de fei-
ten te vergaren, aldus een woordvoerder.

Steeds duidelijker tekent zich intussen af dat van directe com-
pensatie voor deze schade, zowel voor telers, kwekers en fok-
kers van voedingswaren als vervoerders daarvan, geen spra-
ke zal zijn. VNO-NCW wil vooral nadenken over de vraag óf 
er wel moet worden gecompenseerd. Als dat gebeurt, dan 
voor elke bedrijfstak, niet alleen voor bijvoorbeeld de land- 
en tuinbouw.

In beraad met het kabinet heeft  de koepelorganisatie van het 
hele Nederlandse bedrijfsleven er echter vooral op aange-
drongen om de gevolgen van de sancties – overcapaciteit, 
overschotten – op een andere manier te bestrijden, bijvoor-
beeld door het opkopen van groente en fruit of door het al-
oude ‘doordraaien’. Zo’n andere manier is ook de inzet in Bel-
gië. De vraag in welke richting de oplossing precies moet 
worden gezocht, is echter nog lang niet beantwoord.

Maar vodka mag wel

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

29 augustus
Binnenvaart
Adverteren? Bel: 010 280 10 25.
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Havens van Vlissingen 
en Terneuzen groeien

TERMINALS

Hapag duikt eerste helft  
2014 dieper in het rood 

vaste brandstoff en en meststoff en 
liet daarentegen juist een stijging 
zien. 
De overslag van stukgoed nam met 
9% af. De sectoren ro/ro en contai-
ners kennen een behoorlijke stijging 
maar zijn relatief bescheiden seg-
menten voor de Zeeuwse havens. De 
export zat fors in de lift , maar de im-
port daalde met 3,5%.

Fragiel
Zeeland Seaports doet geen voor-
spellingen over de overslag in het 
tweede halfj aar. ‘Niet alleen is het 
economisch herstel nog zeer fragiel, 
maar ook de impact van sanctie-
maatregelen tegen en door Rusland 
blijft  een onbekende’, aldus het ha-
venbedrijf. | RM

De Zeeuwse havens Vlissingen en 
Terneuzen hebben in de eerste helft  
van dit jaar 17,3 miljoen ton aan 
goederen overgeslagen, 3% meer 
dan vorig jaar. Dit heeft  havenbe-
heerder Zeeland bekendgemaakt.

De grootste goederenstroom in de 
havens, natte bulk, groeide fl ink met 
15,4%. De stijging komt vooral door 
een sterke toename van de overslag 
van chemische producten, mede 
door uitbreiding van de tankopslag-
capaciteit in de havens. 
Droge bulk kende een kleine daling 
in de overslagcijfers van 1,5% ten op-
zichte van het eerste halfj aar van 
2013. De daling betrof vooral de 
overslag van ruwe mineralen en 
bouwmaterialen. De overslag van 

‘enorme invloed’ van de tariefdaling 
op het resultaat. 
Hapag wist de kosten wel fors terug 
te dringen, namelijk met 79 miljoen 
euro tot 2,9 miljard. Daardoor daal-
den de kosten per teu met 57 dollar 
tot 1372 dollar. Het gemiddelde 
vrachttarief daalde echter met 98 
dollar tot 1,424 dollar. Dat resulteer-
de in een positief bruto resultaat van 
67 miljoen, waar dat vorig jaar nog 
172 miljoen was. 
De nieuwe bestuursvoorzitter, de 
Nederlander Rolf Habben Jansen, 
spreekt van ‘onbevredigende resul-
taten’, maar verwacht in de tweede 
helft  van dit jaar verbetering. ‘We 
zullen met verdere kostenbesparin-
gen op de moeilijke marktomstan-
digheden inspelen.’ | RM

Containervervoerder Hapag-Lloyd 
is in de eerste helft  van het jaar die-
per in het rood gezakt als gevolg 
van gedaalde tarieven en een een-
malige afschrijving in verband met 
de CSAV-overname. 

Dat leverde een nettoverlies van 
173,3 miljoen euro op. Vorig jaar 
verloor de Duitse rederij in het eer-
ste semester 72,7 miljoen euro.
Een toename met 5,8% tot 2,9 mil-
joen teu van het aantal over zee ver-
voerde containers en lagere kosten 
boden onvoldoende compensatie 
voor de gedaalde tarieven. Die lagen 
gemiddeld 6,4% lager dan vorig jaar. 
Als gevolg daarvan daalde de omzet 
met 144 miljoen euro tot 3,2 miljard 
euro. Het bedrijf spreekt van een 

CONTAINERVERVOER

Werkloze containervloot 
fl ink gekrompen

320 miljoen subsidie 
voor TEN-T-projecten

Machinist ERS Railways 
schuld aan treinongeluk

HAL-topman Van der 
Vorm stapt op

SCHEEPVAART
De omvang van de vloot aan 
werkloze containerschepen is 
deze maand gekrompen tot 
213.000 teu, 1,2% van de wereld-
vloot. Vorig jaar rond deze tijd 
stond dat cijfer op 340.000 teu, 
ofwel 2%. Het huidige niveau is 

het laagste sinds het begin van de 
registratie van de werkloze vloot 
in 2012. Een daling in het derde 
kwartaal is gebruikelijk omdat 
veel rederijen dan weer schepen 
in gebruik nemen. 

OVERHEID
De Europese Commissie heeft in 
totaal 320 miljoen euro aan subsi-
die beschikbaar voor projecten uit 
het TEN-T-programma. Het geld 
gaat naar 106 projecten. Zo is 
37,63 miljoen euro beschikbaar 
voor tien projecten voor de invoe-

ring van het nieuwe Europese 
spoorveiligheidssysteem ERTMS. 
Nog eens 52,8 miljoen euro ligt 
klaar voor zes projecten in het 
programma Intelligent Transport 
Systems. 

SPOORVERVOER
De machinist van een Nederland-
se goederentrein van ERS Rail-
ways heeft de treinbotsing ver-
oorzaakt waarbij begin deze 
maand 35 mensen gewond raak-
ten bij het station van het Duitse 
Mannheim. Volgens het onder-
zoek negeerde de machinist 
meerdere stopsignalen en ramde 
daarop een trein. De Duitse spoor-
wegvakbond EVG eist dat ERS 
Railways uitsluitsel geeft over de 
rij- en rusttijden van de machinist. 

PERSONALIA
Bestuursvoorzitter Martijn van 
der Vorm van de HAL Holding 
treedt terug. Hij heeft bijna 25 jaar 
leiding gegeven aan de houdster-
maatschappij die onder meer be-
langen heeft in Vopak en Boskalis. 
Melchert Groot krijgt vanaf eind 
september de dagelijkse leiding. 
Van der Vorm blijft als vicevoor-
zitter van de Raad van Commissa-
rissen op afstand betrokken bij de 
op Curaçao gevestigde holding.

KORT‘Congestieplan werkt niet’  
 ANTWERPEN   Uitwijken van zeven G6-schepen kost Rotterdam naar schatting 35.000 containers

De congestieproblemen 
rond ECT op de Maasvlakte 
blijven aanhouden. Na lange 
wachttijden en congestietoe-
slagen is er nu ook serieus 
ladingverlies.

Binnenvaartoperators zien weinig in 
het plan van Havenbedrijf Rotter-
dam om de problemen bij ECT te lijf 
te gaan door een deel van de aan- en 
afvoer via de binnenvaart te verleg-
gen naar andere terminals, zoals 
RCT (Kramer Groep) op de Maas-
vlakte, Uniport in de Waalhaven en 
MCT in Moerdijk. Ze zijn niet van 
plan om op grote schaal naar die an-
dere terminals uit te wijken.
Het probleem is dat de meerkosten 
van extra overslag en transport, die 
al gauw 150 euro per container be-
dragen, voor rekening van de barge 
operators zelf komen. Veel klanten 
zijn niet bereid die extra kosten te 
vergoeden, zodat de operators voor 
de keus staan om ze zelf te absorbe-
ren of anders de wachttijden voor 
lief te nemen.
Het idee is dat de Delta Terminal, die 
al maanden met congestie kampt, 
ontlast wordt door binnenvaartcon-
tainers te verzamelen op andere ter-
minals en ze gebundeld van en naar 
de Delta Terminal te brengen. In het 
geval van RCT, dat vlak naast de Del-
ta Terminal ligt, gaan de containers 
overigens over de weg. Verschillende 
operators melden dat het plan van 
het Havenbedrijf ‘geen oplossing’ 
biedt; brancheorganisatie CBRB, 
waarbij de meeste operators zijn 
aangesloten, wil geen commentaar 
geven.

Ladingverlies
Intussen is duidelijk geworden dat 
Rotterdam een forse hoeveelheid la-
ding verliest als gevolg van de capa-
citeitsproblemen bij ECT. De G6-al-
liantie van APL, Hyundai, MOL, 
Hapag-Lloyd, NYK Line en OOCL 
stuurt deze en volgende maand in 
totaal zeven schepen van loop 4 van 

de Verre Oosten-dienst naar PSA in 
Antwerpen in plaats van ECT. Aan-
gezien die schepen zo’n 5.000 con-
tainers komen laden en lossen, gaat 
dat om een pakket van zo’n 35.000 
boxen.
De Vereniging Rotterdamse Carga-
doors (VRC) steunt het plan van het 

Havenbedrijf wel. De organisatie 
vindt het positief dat de havenbe-
heerder het binnenvaartcollectief 
LINC en de stuwadoors Uniport en 
Rotterdam Container Terminal om 
de tafel heeft  gekregen om oplossin-
gen te zoeken. De cargadoors willen 

dat RCT van Kramer, dat zich al ja-
ren profi leert  als onafh ankelijk Bar-
ge Service Centre, ook in de toe-
komst een rol blijft  spelen bij de 
afh andeling van containers voor 
binnenvaart en feeders voor de 
deepsea terminals. Volgens de car-
gadoors brengt dat de uitvoering 

van project Container Logistiek 
Maasvlakte, waar het Havenbedrijf 
al anderhalf jaar aan werkt, dichter-
bij. Dat voorziet verder onder meer 
in de aanleg van een interne baan 
tussen de deepsea terminals en een 
openbare spoorterminal.

VRC-voorzitter Albert Th issen stelt 
overigens dat de problemen op de 
terminals niet alleen worden ver-
oorzaakt door het uit schema lopen 
van zeeschepen, volgens ECT de 
hoofdoorzaak, maar ook door ‘on-
voldoende personeel en opbouw van 
kranen bij ECT’. 
Inmiddels groeit het aantal vervoer-
ders dat toeslagen in rekening brengt 
voor het containervervoer van en 
naar Rotterdam. Feedervervoerders 
Team Lines en OPDR rekenen sinds 
begin deze maand 75 euro per teu 
extra voor de ECT Delta en Euro-
max Terminal. Hapag-Lloyd liet zijn 
klanten deze week weten die toeslag 
door te zullen berekenen. Eerder 
kwamen binnenvaartoperators al 
met ‘ECT-toeslagen’.

De boosdoeners, volgens ECT: nieuwe kranen. De installatie ervan legt een fors beslag op broodnodige overslagkades.
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VRC vindt het positief dat Havenbedrijf 
partijen aan tafel heeft gekregen.

ROB MACKOR



Stimuleringsregeling 
Duurzame Initiatieven in
de Rotterdamse Haven
De Stimuleringsregeling geeft een fi nanciële impuls aan de uitvoering van projecten, die 

bijdragen aan de verduurzaming van de havenlogistiek. In deze tweede tenderperiode 

wordt gevraagd p rojectvoorstellen in te dienen die oplossingen bieden of een verbetering 

bewerkstelligen binnen de thema’s modal split, keteneffi  ciency en schone modaliteiten. 

Bij de beoordeling van de projectvoorstellen worden onder andere de haalbaarheid en 

duurzame voordelen van het voorstel meegewogen, alsook de samenwerking en de relatie 

met de Uitvoeringsagenda van de Havenvisie 2030.

Projectvoorstellen dient u uiterlijk
1 september 2014 in te sturen.

Meer informatie:

Reageer

tijdig!

www.deltalinqs.nl/stimuleringsregeling
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DHL domineert steeds 
meer Brussels Airport

VRACHTVOLUME

Verkoop uit webwinkels 
staat iets onder druk 

vervoer naar 16.773 ton in deze sec-
tor. Daarmee werd een groot deel 
van het verval in het freighterseg-
ment (-38,6%) gecompenseerd. Na-
deel is wel dat de luchthaven bij de 
vrachtoverslag met bijna 50% steeds 
meer afh ankelijk is van één speler.
Brussels Airport liet over de eerste 
zeven maanden van dit jaar nog wel 
een sterke groei zien van het vracht-
volume met 5% naar ruim 260.000 
ton. 
Ook hier was DHL Express de groter 
motor van de stijging met een groei 
van 31% naar 107.000 ton. 
Het overige freightervolume leverde 
bijna een kwart in naar 70.000 ton. 
Bij de bellyvracht was er een plus van 
11% over de eerste zeven maanden 
van dit jaar. | JOHN VERSLEIJEN

De vrachtoverslag op Brussels Air-
port liet over de maand juli een 
lichte afname zien van 0,8% naar 
36.883 ton. 

Daarvan komt bijna de helft  voor re-
kening van DHL Express, blijkt uit 
de recente vervoerscijfers van de 
luchthaven. Tegenover een toename 
van het vrachtvervoer op de passa-
giersvliegtuigen van 7,4% naar 
11.882 ton stond een afname in het 
segment vrachtvliegtuigen van 4,4% 
naar 25.000 ton, maakte de luchtha-
ven bekend. 
Dat verlies op het segment vracht-
vliegtuigen (freighters) zou veel gro-
ter zijn geweest indien koerier DHL 
Express niet had gezorgd voor een 
forse stijging (32%) van het expres-

ken in de min, er waren nog steeds 
sterke groeipercentages voor heel 
wat andere producten. De online 
verkoop van spelcomputers en der-
gelijke nam bijvoorbeeld met 27,7% 
toe. De verkoop van artikelen voor 
hobby en vrije tijd steeg met 30% en 
die van computers met zelfs 42,4%. 
Aan computers werd in Duitse web-
winkels in totaal 574 miljoen euro 
uitgegeven, zo berekende het Gesell-
schaft  für Innovative Marktfor-
schung.

Woningdecoratie
De verkoop van meubels en woning-
decoratie via internet nam met 
15,3% toe tot 437 miljoen euro en die 
van drogisterijartikelen met 21,5% 
tot 345 miljoen euro. | FOLKERT NICOLAI

Aan de onstuimige groei van het 
webwinkelen lijkt in het tweede 
kwartaal een einde gekomen. In 
Duitsland daalden de bestedingen 
bijna 7% in vergelijking met het-
zelfde kwartaal vorig jaar. 

Dat blijkt uit onderzoek van het Ge-
sellschaft  für Innovative Marktfor-
schung (GIM). Er gingen vooral 
minder kleding, schoenen en boe-
ken over de elektronische toonbank.
De totale Duitse bestedingen via in-
ternet en postorderzaken kwamen 
in de maanden april tot en met juni 
van dit jaar uit op elf miljard euro.
Het aandeel daarin van ‘e-commer-
ce’ – bestellingen via internet dus – 
bedroeg bijna 84%.
Zat de verkoop van kleding en boe-

DUITSLAND

Gebruikte bedrijfsauto’s 
naar Oekraïne

Langzaamvaarpremie 
om walvissen 

Duitse personenauto’s 
per trein naar China 

Russische boycot 
raakt 0,1% export

WEGVERVOER

Oekraïne is terug als belangrijkste 
exportmarkt voor gebruikte be-
drijfsauto’s uit Nederland. Na een 
sterke terugval eind vorig jaar is 
de export van occasions naar Oe-
kraïne weer toegenomen. In het 
tweede kwartaal van dit jaar zijn 

de exporten naar deze belangrijke 
afzetmarkt zelfs vervijfvoudigd. 
Oekraïne was de afgelopen jaren 
al de belangrijkste exportmarkt 
voor gebruikte Nederlandse be-
drijfsauto’s.

SCHEEPVAART

Containerschepen die gebruikma-
ken van het Santa Babarakanaal 
langs de kust van Californië krij-
gen een premie als ze hun snel-
heid beperken tot maximaal 
twaalf knopen. Dat programma is 
bedoeld om de lokale walvissen-

populatie te beschermen en om 
luchtvervuiling door schepen te-
rug te dringen. Containerschepen 
komen regelmatig in aanvaring 
met walvissen op deze 200 kilo-
meter lange vaarweg.

SPOORVERVOER

Sinds kort laten autofabrikanten 
nieuwe personenauto’s over het 
spoor vervoeren van Duisburg 
naar China. Ze gaan mee met de 
geregelde spoordienst, deels over 
de Transsiberische Spoorlijn, tus-
sen Duisburg en Chongqing. Deze 
al langer bestaande dienst, die 
door Deutsche Bahn en de Russi-
sche spoorwegmaatschappij RZD 
gezamenlijk wordt uitgevoerd, 
kent vier vertrekken per week in 
beide richtingen. 

DE MARKT

De Russische boycot van agrari-
sche producten raakt in directe 
zin slechts 0,1% van de Nederland-
se goederenexport. Wel gaat het 
voornamelijk om uitvoer van ei-
gen makelij waar in Nederland re-
latief veel aan wordt verdiend. 
Dat meldde het CBS dinsdag. Li-
touwen, Polen, Nederland, Duits-
land en Spanje worden in euro’s 
het meest geraakt door de maat-
regelen. 

KORTHart eist zes ton van Ebus
 RECHTSZAAK   Vastgoedondernemer voelt zich bedrogen door oud-eigenaar van Ebrex 

Vastgoedondernemer David 
Hart (DHG) uit Rotterdam 
heeft  een rechtszaak aange-
spannen tegen Jan Ebus, de 
voormalige eigenaar van het 
failliete expeditiebedrijf 
Ebrex en de Rotterdamse 
fruitterminal Seabrex.

De 63-jarige Ebus moet op 29 okto-
ber verschijnen voor de Haagse 
rechtbank, meldt de Rotterdamse 
gerechtsdeurwaarder Groot & Evers, 
die namens David Hart acteert. Vol-
gens de deurwaarder is van Jan Ebus 
‘geen woon- en of verblijfplaats be-
kend in of buiten Nederland’. Daar-
om is onlangs een advertentie met de 
dagvaarding in Het Parool geplaatst. 
David Hart kocht ooit het vastgoed-
bedrijf Intergoed van Ebus. De vast-
goedbeheerder werd onaangenaam 
verrast toen bleek dat er op deze aan-
winst nog een verborgen claim rust-
te van zes ton, zegt een boze David 
Hart tegenover het zakenblad Quote. 
Daarvoor had Ebus via zijn holding 
wel een borg afgegeven, aldus de 
vastgoedontwikkelaar.  Hart wil die 
zes ton nu terugzien. ‘Ik hoop dat ze 
hem te pakken krijgen. Hij móét be-
talen, waar hij dat geld vandaan gaat 
halen interesseert mij geen reet’, zegt 
hij. 
Eerder dit jaar ontdekte deze krant 
dat Ebus een stille comeback in de 
overslagsector heeft  gemaakt als 
nieuwe bestuurder van de Duitse 
fruitterminal Heuer in Bremerha-
ven. Hij zou daarbij het bedrijf lei-
den vanuit zijn woning in Zwitser-
land, maar de Duitse Kamer van 
Koophandel meldt ook een adres 
van Jan Ebus in de plaats Zebbug op 
het eiland Malta.  
Ebus vormt sinds dit jaar samen met 
organisatiedeskundige Roelof Bak-
ker van het Groningse adviesbureau 
Ressenaar en Partners de directie 
van het Duitse Heuer. Het tweetal 
zou dat doen namens een nieuwe 
Nederlandse eigenaar van de fruit-

terminal. Volgens Bakker zou het 
daarbij gaan om een equity-bedrijf 
dat graag anoniem wil blijven. Hij 
ontkent geruchten in de markt dat 
het om een investeringsmaatschap-
pij van Ebus zou gaan.    
‘Ebus is slechts bestuurder bij Heuer 
en is ingehuurd door de nieuwe aan-

deelhouders omdat hij als vroegere 
eigenaar veel expertise in huis heeft  
van de markt en de fruitoverslag. Er 
is verder geen enkele fi nanciële be-
trokkenheid van hem bij het bedrijf.’ 
Heuer, dat bestaat uit een grote fruit-
terminal, een expeditiebedrijf en 

een transportonderneming, is een 
grote speler in overslag van bananen 
in Europa. Het bedrijf werd kort 
voor het faillissement van Ebrex in 
2009 in onderpand gegeven door Jan 
Ebus aan huisbankier ABN Amro en 
speelde een hoofdrol in de complexe 
afwikkeling van de failliete boedel 

van Ebrex, die na vijf jaar nog steeds 
niet is afgerond. Volgens de laatste 
faillissementsverslagen van de cura-
tor is er intussen een totale rest-
schuld van rond de tachtig miljoen 
euro in de boedel. 
Heuer, waarin ook nog eens voor 

tien tot twintig miljoen euro aan 
vastgoed zat, was geruime tijd een 
twistappel tussen de curator van 
Ebrex en pandhouder ABN Amro. 

Boedelverplichting 
Heuer leek lange tijd onverkoop-
baar, maar vorig jaar bereikte de cu-
rator een compromis met de pand-
houder waarbij de aandelen van het 
Duitse bedrijf tijdelijk werden ge-
parkeerd bij het Groningse advies-
bureau Ressenaar en Partners in af-
wachting van een geschikte koper. 
De curator ontving via deze tussen-
constructie 200.000 euro voor de af-
wikkeling van de boedelverplich-
ting en ABN Amro kon in alle rust 
een nieuwe koper vinden voor Heu-
er. 

Het overslagbedrijf Heuer in Bremerhaven waar Jan Ebus sinds dit voorjaar als ‘Geschäftsführer’ een comeback maakte. 
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‘Ebus moet betalen. Waar hij dat geld 
haalt, interesseert mij geen reet.’

JOHN VERSLEIJEN
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TRANSPORTINDEX LAAT TIJDELIJKE OPLEVING ZIEN

Midden in de gebruikelijke zomerdip liet de Transportindex afgelopen week een opleving zien. De index steeg een 
paar punten tot 97,26, vooral doordat wegvervoer en binnenvaart tijdelijk de weg omhoog weer wisten te vinden. 
Van een echte dip is trouwens geen sprake als we de vergelijking maken met de voorgaande drie jaren. Toen 
kwam de index rond deze tijd nooit in de buurt van de 100 punten. De transportsector doet het dus relatief nu 
veel beter.

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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Aantal fusies en over 
 MEGADEALS   2014 wordt geen recordjaar, denkt consultant PwC

Er zit weer schot in de 
fusie- en overnamemarkt in 
de transport- en logistieke 
sector. In het tweede kwar-
taal nam het aantal grote 
transacties fl ink toe in 
vergelijking met het eerste 
kwartaal. Niet alle deals zijn 
echter uit weelde ontstaan.

Wereldwijd is het aantal grote fusies 
en overnames in de logistieke sector 
in het tweede kwartaal gestegen 
naar 51. Dat blijkt uit een analyse 
van consultant Pricewaterhouse-
Cooper (PwC) in zijn kwartaalbe-
richt ‘Intersections’. Het waren er in 
het eerste kwartaal nog 38. Tot de 
grote fusies en overnames rekent 
PwC transacties met een waarde van 
100 miljoen dollar of meer. De markt 
trekt dus aan, maar een recordjaar 
zal 2014 volgens de onderzoekers 
niet worden.
Steeg het aantal grote transacties 
met ongeveer een derde, het volume, 
in termen van de ermee gemoeide 
bedragen, nam met 23% toe tot on-
geveer twintig miljard dollar. Dat 
duidt op een afname van het bedrag 
per transactie, van 427 miljoen dol-
lar in het eerste kwartaal tot 393 mil-
joen dollar in het tweede. Daar stond 
tegenover dat bedrijven in het twee-
de kwartaal voor een branchegenoot 
gemiddeld 2,2 keer de omzet op tafel 
legden. Volgens PwC was dat een re-
cord.
Een toenemende overnameactiviteit 
zien de onderzoekers vooral in de 
scheepvaart en in het wegvervoer. 
De meeste transacties in die be-
drijfstakken hebben vooral te ma-
ken met de nog aanzienlijke overca-
paciteit, de matige fi nanciële 
prestaties en de noodzaak om de 
schaal van de onderneming te ver-
groten. In het wegvervoer zoeken 
bedrijven naar gespecialiseerde 
markten met hogere marges. Daar-

bij gaan ze ook een overname niet uit 
de weg. In de luchtvaart beperken 
overnames zich momenteel vaker tot 
delen van bedrijven en is het gebrui-
kelijker om joint-ventures met el-
kaar aan te gaan.

Havens en tolwegen
Dat de gemiddelde overnameprijs in 
termen van de omzet een record-
hoogte bereikte, verbaast de onder-
zoekers niet. De trend van hogere 
transactieprijzen zette al tijdens de 
recessie in. Aan het overnamefront 
zijn vooral investeringsfondsen ac-
tief, die uit zijn op een relatief goed 
rendement. Dat wordt vooral ge-

zocht in infrastructuur, zoals havens 
en tolwegen. Deze fondsen waren 
vorig kwartaal goed voor 51% van 
alle transacties en voor 70% van het 
totale volume.
Twee van de drie megadeals zijn 
overnames van infrastructuur door 
fondsen. Eén daarvan is de acquisi-
tie van de haven van Newcastle in 
Australië door een groep investeer-
ders. De overnemer heeft  daar een 
bedrag van meer dan twee miljard 
(Australische) dollar voor over. Wat 
deze haven aantrekkelijk maakt is 
dat Newcastle de grootste mondiale 
exporthaven van steenkool is. Kolen 
zijn momenteel een zeer gewilde 

Overcapaciteit bedreigt
winstmarge expediteurs

MARKTPROGNOSE

sitief is over de winstgevendheid in 
de mondiale expeditie, voorziet het 
bedrijf in de komende jaren een 
‘stagnerende omzet’ als gevolg van 
het onvermogen bij de aanbieders 
van vrachtcapaciteit structureel ca-
paciteit uit de markt te halen. Grote-
re containerschepen en meer vracht-
capaciteit op passagiersvliegtuigen 
winnen het van de saneringspogin-
gen bij oudere en kleinere transport-
dragers, stelt Stifel. 
Volgens het Amerikaanse adviesbu-
reau TI is de waarde van de expedi-
tie sinds 2012 met maar liefst 3,3% 
gedaald. Behalve overcapaciteit 
zorgt ‘near shoring’, waarbij bedrij-
ven de productie dichter bij de afzet-
markten plaatsen, voor dalende in-
komsten in de markt, aldus TI. | JV

De overcapaciteit in de mondiale 
lucht- en zeevrachtsector zal op de 
lange termijn de winstgevendheid 
van de expediteurs aantasten. 
 
Dat verwacht de Amerikaanse in-
vesteringsmaatschappij en analist 
Stifel in een recent marktonderzoek. 
‘De overcapaciteit zorgt blijvend 
voor dalende tarieven bij de expedi-
teurs’, concluderen de marktanalis-
ten van Stifel, dat voor onder meer 
pensioenfondsen belegt in de trans-
portsector. De lagere inkomsten 
voor de expediteurs zullen uiteinde-
lijk de verdienmodellen in deze 
transportsector aantasten. Dat 
maakt de branche uiteindelijk min-
der interessant  voor beleggingen.
Ofschoon Stifel voor dit jaar nog po-

Exitscenario Martinair 
van tafel, wat nu?

ANALYSE 

maal slechts een belang van 49% 
verwerven in een Europese maat-
schappij. Voor dat minderheidsbe-
lang krijgt een potentiële koper uit 
een niet-EU-land dan slechts een 
groot aantal oude vrachtvliegtuigen 
in een maatschappij zonder een ver-
koopafdeling. Die is al eerder naar 
KLM Cargo verhuisd. Alleen de lan-
dingsrechten op Schiphol maken 
Martinair dan nog interessant.       

Sanering
Welke opties heeft  Air France-KLM 
nu eigenlijk nog met Martinair? Uit 
de halfj aarcijfers van de maatschap-
pij blijkt dat er eigenlijk nog maar 
twee alternatieven worden onder-
zocht: exploitatie van de vrachtvloot 
samen met een derde partij, of een 
interne reorganisatie, lees: sanering. 
Met die laatste optie was KLM al vo-
rig jaar begonnen door de bestaande 
operationele vrachtvloot (twee 25 
jaar oude B747-400BCF zijn al uit de 
vloot genomen en een derde B747-
400BCF vliegt voor Kenia Airways) 
terug te brengen van tien naar acht 
stuks dit jaar. Daarbij zou een B747-
400ERF, die nu vliegt voor Etihad en 
de oudste MD11F (twintig jaar) uit 
de vloot verdwijnen. Het gaat daarbij 
om een van de drie MD11F’s, waar-
van KLM zegt eigenaar te zijn. De 
twee overige eigen MD11’s (bouw-
jaar 1995) zouden bij een verdere sa-
nering zonder veel problemen met 
leasemaatschappijen uit de vloot 
kunnen worden genomen. Dat daar 
bij de afschrijving op de vrachtvloot 
in het tweede kwartaal van 106 mil-
joen euro al een voorschot op is ge-
nomen, zou analisten niet verbazen. 
Daarnaast is Air France-KLM op 
papier ook druk bezig met het 
schrappen van de freightercapaci-
teit. Die lag bij de jaarcijfers over 
2013 op 5,1% van de totale capaciteit 
in tonkilometers. Twee maanden la-
ter is datzelfde percentage in een 
nieuw overzicht over precies hetzelf-
de jaar geslonken naar 4,5. Zo kun je 
een probleem ook oplossen. | JV

De top van Air France-KLM heeft  
bij de presentatie van de halfj aar-
cijfers eind juli niet de verlossende 
woorden gesproken over de toe-
komst van de Nederlandse vracht-
vloot ofwel Martinair. 

Opnieuw is een besluit uitgesteld, dit 
keer tot ergens in september, maar 
het voortbestaan van de erfenis van 
Martin Schröder staat niet meer ter 
discussie, verzekert KLM-topman 
Camiel Eurlings. Volgens de oud- 
CDA-minister (Verkeer) is en blijft  
Martinair een topmerk. ‘Je zou wel 
gek zijn om dat af te schaff en, geen 
haar op mijn hoofd die daar aan 
denkt’, aldus Eurlings die daarmee 
wel min of meer zijn eigen vracht-
baas Erik Varwijk in de hoek zette. 
Die had enkele maanden geleden 
nog geroepen dat alle opties worden 
bekeken bij de lopende sanering van 
de eigen vrachtvloot op Schiphol, in-
clusief het compleet afstoten van alle 
vrachtvliegtuigen en daarmee Mar-
tinair.     
Nu was een exit van KLM uit het 
freightervervoer via een verkoop 
van Martinair of het afstoten van de 
vrachtvliegtuigen al een bijzonder 
moeilijke taak geweest. De meeste 
vrachtvliegtuigen (dertien stuks) in 
de vloot van KLM/Martinair zijn 
immers geen eigendom van de maat-
schappij maar worden via complexe 
langetermijncontracten gehuurd bij 
buitenlandse partijen. Die overeen-
komsten kunnen alleen tegen hoge 
kosten worden opgezegd. Vaak is het 
dan goedkoper voor een luchtvaart-
maatschappij om de vliegtuigen aan 
te houden tot de huurovereenkom-
sten afl open. Voor de vrachtvloot 
van KLM eindigen de meeste huur-
contracten ergens in 2017. De ver-
koop van Martinair als vrachtmaat-
schappij stuit op een aantal 
juridische obstakels. Potentiële ko-
pers voor de Nederlandse vrachtver-
voerder bevinden zich hoofdzakelij-
ke buiten Europa, zoals bijvoorbeeld 
Etihad Airways. Zij kunnen maxi-
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Export van China in 
juli sterker toegenomen

WERELDHANDEL

van China kwam in juli uit op 47,3 
miljard dollar (35,3 miljard euro). 
Een maand eerder was dit 31,6 mil-
jard dollar; de gemiddelde verwach-
ting van economen voor juli lag op 
27,4 miljard dollar. 
De sterke exportcijfers kunnen de 
Chinese economie helpen om dit 
jaar aan de doelstelling van de Chi-
nese overheid, een groei van 7,5%, te 
voldoen. Verder geven de cijfers aan 
dat de vraag naar Chinese produc-
ten uit de EU en de VS nog altijd 
sterk is, wat positief is voor de ont-
wikkeling van de wereldeconomie. 
Het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) verlaagde vorige maand de 
groeiverwachting voor de wereld-
economie voor dit jaar van 3,6 naar 
3,4%. | FN

De export van China is in juli veel 
sterker toegenomen dan verwacht 
en het handelsoverschot van de 
tweede economie van de wereld be-
reikte die maand een nieuw record-
niveau.

Dat blijkt uit cijfers van de Chinese 
douane. De Chinese export nam met 
14,5% toe in vergelijking met een 
jaar eerder. In juni steeg de uitvoer 
van China nog met 7,2% en econo-
men hadden voor juli in doorsnee 
een groei verwacht met 7%. De ex-
port van China naar de Europese 
Unie ging met 17% omhoog en de 
uitvoer naar de Verenigde Staten 
met 12,3%. De import van China 
daalde vorige maand met 1,6%. 
Het overschot op de handelsbalans 

Ceva belandt in rode 
cijfers na omzetverlies

EXPEDITIE

Positief voor Ceva was een volume-
stijging van het containervervoer 
over het tweede kwartaal met 7%, 
terwijl luchtvracht een lichte toena-
me van 1% liet zien in tonnage. 
Deze stijging resulteerde in een ma-
ger positief resultaat bij de divisie 
Freight Management (expeditie) van 
drie miljoen dollar. Over de eerste 
helft  van het lopende boekjaar moest 
dit onderdeel genoegen nemen met 
een klein operationeel verlies van 
vijf miljoen dollar. Dit negatieve re-
sultaat wordt door het bedrijf vooral 
toegeschreven aan een verdere da-
ling van de vrachttarieven in de 
markt en de verscherpte concurren-
tie in onder meer Europa. De divisie 
contractlogistiek deed het stukken 
beter met een positief bedrijfsresul-
taat van 108 miljoen dollar over de 
eerste zes maanden van het jaar.

Saneren
Ceva sloot het tweede kwartaal af 
met een verlies voor belastingen van 
54 miljoen dollar. Over de eerste 
helft  van dit jaar lag het verlies op 
210 miljoen dollar tegenover een 
winst van 45 miljoen dollar over de-
zelfde periode in 2013. Volgens Ceva 
is het grote verschil met vorig jaar 
toe te schrijven aan een aantal een-
malige baten in 2013 bij het saneren 
van de schulden. | JV

Logistiek dienstverlener en expedi-
tiebedrijf Ceva (Hoofddorp) leed 
over de eerste helft  van dit jaar een 
verlies van 210 miljoen dollar. 

De omzet over het tweede kwartaal 
liet een krimp zien van 4,2% naar 
1,978 miljoen euro vergeleken met 
dezelfde periode in 2013. De omzet-
daling schrijft  het bedrijf, een fusie 
van het oude TNT Logistics en de 
Amerikaanse expediteur EGL,  
vooral toe aan het schrappen van 
een aantal verliesgevende contrac-
ten. Daarnaast heeft  Ceva nog steeds 
last van dalende tarieven in de expe-
ditiemarkt waardoor de winstge-
vendheid terugloopt, meldt de di-
rectie.
Het aangepaste bedrijfsresultaat 
voor het tweede kwartaal liet nog 
wel een stijging zien van bedrijfsre-
sultaat met 40% naar zestig miljoen 
dollar vergeleken bij het eerste kwar-
taal van het lopende boekjaar, maar 
in deze cijfers zijn reorganisatiekos-
ten en bepaalde juridische lasten 
niet meegenomen, aldus Ceva. Ver-
geleken met dezelfde periode vorig 
jaar liet het resultaat over het tweede 
kwartaal een afname zien van 25% 
ofwel twintig miljoen dollar. Over 
het eerste halfj aar was er sprake van 
een teruggang van het resultaat van 
14% naar 103 miljoen dollar.

names trekt iets aan

brandstof, die niet alleen naar Azië 
maar nu ook naar andere landen in 
Europa op grote schaal wordt uitge-
voerd.
De meeste kleinere ‘megatransac-

ties’, waarbij bijvoorbeeld een logis-
tieke dienstverlener een soortgenoot 
opkoopt, vinden volgens het onder-
zoek vooral lokaal plaats. Bedrijven 
versterken zich in eigen land, maar 

wagen zich meestal niet aan grote 
grensoverschrijdende transacties. 
Er zijn natuurlijk genoeg uitzonde-
ringen, zoals de recent door Norbert 
Dentressangle aangekondigde over-

name van het Amerikaanse Jacob-
son, voor een bedrag van 750 mil-
joen dollar. Hier is de verkopende 
partij overigens juist een investe-
ringsfonds, Oak Hill, dat kennelijk 

met de opbrengst lucratievere inves-
teringen wil doen.
Van de 51 grote overnames in het 
tweede kwartaal werden er 24 be-
klonken in Azië en het Pacifi sch ge-
bied, met een waarde van in totaal 
13,9 miljard dollar. In de Eurozone 
gingen bij grote deals bedrijven met 
een totale overnamewaarde van 3,3 
miljard euro in andere handen over. 
Dat was het dubbele van het bedrag 
uit het vorige kwartaal.
Het aantal transacties in de Eurozo-
ne en het Verenigd Koninkrijk samen 
bedraagt jaarlijks ongeveer een kwart 
van alle grote transacties wereldwijd. 
In 2012 waren het er 416 op een we-
reldwijd totaal van 1.873. Een jaar la-
ter daalde het aantal transacties naar 
1.638, waarvan VK/Eurozone er 368 
voor zijn rekening nam. In zijn eer-
dere uitgave van Intersections, die 
over het eerste kwartaal, stelde PwC 
overigens vast dat het aantal grote 
deals in VK en Eurozone de laatste ja-
ren door de recessie achterbleef bij 
het wereldwijde totaal. De meeste fu-
sieactiviteit vinden we in de opko-
mende landen en regio’s. Dat beeld 
zal pas veranderen als de economie 
hier weer echt, voor een reeks van ja-
ren, mocht aantrekken.

Vertrouwen
Dit jaar zullen we wereldwijd het to-
taal van vorig jaar mogelijk overtref-
fen, maar het zal nog niet meevallen 
op het niveau van 2012 terug te ke-
ren. Veel bedrijven hebben nog on-
voldoende vertrouwen in het econo-
misch herstel, deinzen terug voor 
grote avonturen of hebben onvol-
doende middelen om die te fi nancie-
ren.
Daarom blijven momenteel de ‘stra-
tegische’ transacties aan het fusie- 
en overnamefront voorlopig in de 
minderheid bij de transacties van 
beleggingsfondsen, die vooral uit 
zijn op vastigheid: een betrouwbaar 
rendement voor een reeks van jaren.
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Veel bedrijven hebben nog onvoldoende 
vertrouwen in het economisch herstel. 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

onze zeer gewaardeerde collega en vriend

Anand Sewradj

Wij verliezen in Anand een zeer gewaardeerde en enthousiaste collega die zijn 

werk gedurende 8 jaar met veel plezier en toewijding uitvoerde. Wij zullen hem 

blijven herinneren als een fijne collega met een grote betrokkenheid bij zijn 

werk binnen ons bedrijf.

Wij wensen zijn familie alle sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

 

Directie en medewerkers Expeditors International BV
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‘Vanguard’ maakt tussenstop 
Rotterdammers zijn wel wat gewend op het gebied van bijzondere schepen, maar nu moesten ze wel een keer extra 

kijken naar dat merkwaardige vaartuig aan de kade van de Cruise Terminal. Een varend dek ter grootte van drie 

voetbalvelden met op elke hoek een toren: de ‘Dockwise Vanguard’.

A
nderhalf jaar na de te-
waterlating was de 
‘Dockwise Vanguard’, 
’s werelds grootste 
zware ladingschip 

voor het eerst in Nederland te be-
wonderen. Het schip maakte het af-
gelopen weekend een tussenstop aan 
de Rotterdamse Wilhelminakade. 
Dockwise, onderdeel van Boskalis, 
kon zich een bezoek van een paar 
dagen aan het ‘moederland’ permit-

teren omdat er een gaatje in het vaar-
schema was gevallen. Het geplande 
transport van de ‘Costa Concordia’ 
naar een Turkse sloper werd op het 
laatste moment geannuleerd. De re-
derij maakte van de gelegenheid ge-
bruik om een feestje te bouwen voor 
ruim 2.000 personeelsleden en rela-
ties. Aan ruimte geen gebrek: het 
dek meet zo’n twee hectare, genoeg 
voor drie voetbalvelden.
Het lijkt er overigens op dat het an-

nuleren van het Concordia-project 
juist een meevaller in plaats van een 
tegenvaller heeft  opgeleverd. ‘We 
zijn daar keurig netjes voor gecom-
penseerd’, vertelt Boskalis-woord-
voerder Martijn Schuttevaer in de 
‘conference room’ aan boord, veer-
tien hoog in de aan stuurboord ge-
plaatste brug. Tussendoor heeft  de 
‘Vanguard’ nauwelijks stil gelegen, 
want een week eerder heeft  deze een 
in Korea gebouwd booreiland in 
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in Rotterdam

Schotland afgeleverd en inmiddels is 
hij alweer onderweg naar Brazilië 
voor een nieuwe reis richting Verre 
Oosten. 
Met zijn enorme oppervlakte en zijn 
curieus geplaatste brug oogt het 
schip spectaculair, maar toch zit het 
meest bijzondere deel onderhuids: 
het 98 tanks tellende ballastsysteem 
met een capaciteit van maar liefst 
222.500 kubieke meter. De pompca-
paciteit ervan is voldoende om het 

schip in pakweg een half etmaal af te 
zinken of, met lading en al, naar bo-
ven te laten komen.
De kans bestaat overigens dat er over 
een paar jaar een nog grotere broer 
van de ‘Vanguard’ aan de Wilhelmi-
nakade ligt. De onderneming stu-
deert namelijk op de bouw van een 
schip van hetzelfde type, maar dan 
nog eens ongeveer de helft  groter.

ROB MACKOR

METERS EN WATTS

De ‘Vanguard’ is 275 meter 
lang en 75 meter breed en 
kan afzinken tot het dek 
zestien meter onder de 
waterlijn ligt. De kiel ligt 
dan 31,5 meter diep. Het 
schip heeft een draagver-
mogen van 117.000 ton, en 
kan in principe lasten tot 
maximaal dat gewicht 
heffen en vervoeren.
Het schip wordt voortge-
stuwd door twee hoofdmo-
toren van 8.700 kilowatt, 
goed voor een snelheid van 
maximaal 14,5 knopen, 
ofwel 26,8 km/u. Daarnaast 
heeft het twee zogenoem-
de ‘azimuth thrusters’ van 
3.000 kilowatt, die vooral 
gebruikt worden om het 
schip tijdens los- en laad-
operaties op zijn plaats te 
houden met het zoge-
noemde dynamic positio-
ning systeem. Ook de boeg-
schroef van eveneens 
3.000 kilowatt wordt 
daarvoor gebruikt.
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‘K
ijk, die dijkjes 
moeten we bin-
nenkort weer strak 
laten trekken, daar 
komen die mono-

piles op te liggen’, wijst Jean Pierre 
van Lieshout van de BOW Termi-
nal. Hij is als projectmanager ver-
antwoordelijk voor de grootste klus 
die de terminal in het Vlissingse 
Sloehavengebied in zijn vierjarige 
bestaan heeft  binnengehaald: het 
lossen en de opslag van per duwbak 
aangevoerde funderingspalen van 
off shore windturbines voor het eer-
ste deel van Gemini windpark, dat 
ten noorden van Schiermonnikoog 
wordt gebouwd.
Voor BOW is het project twee weken 
geleden van start gegaan en inmid-
dels liggen de eerste palen op het uit-
gestrekte terrein: enorme roestbrui-
ne buizen, een meter of zeventig lang 
en met een diameter van ongeveer 
zeven meter. In totaal zullen er 75 
van die gevaartes in een tempo van 
twee per week worden aangevoerd. 
Ze zijn conisch van vorm, in het 
midden dikker dan aan de uitein-
den. Dat is de reden dat ze op dijkjes 
van een meter of drie hoog worden 

gelegd. ‘Je kunt ze niet plat op de 
grond neerleggen. Vandaar dat we 
voor deze oplossing hebben geko-
zen’, zegt Van Lieshout, terwijl hij 
tussen de dijkjes doorstuurt.
Het complex aan de Westhofh aven 
vertoont weinig overeenkomsten 
met een traditionele overslagtermi-
nal. Geen rondscheurende vorkhef-
trucks, heen en weer zwaaiende ha-
venkranen en opslagloodsen. Wel 
heel veel ruimte, die dijkjes dus, en 
twee bijzondere kranen. Voor de 
liefh ebbers: het gaat om Gottwald 
MK-1500 en een Liebherr LR-1600, 
waarvan de eerste 1200 ton aankan 
en de tweede 600 ton, wat uitzonder-
lijk veel is voor een haventerminal. 
Th eoretisch kan de Gottwald zo’n 
850 ton per stuk wegende monopile 
dus alleen oppakken en overslaan, 
maar BOW gebruikt daarvoor 
steeds de twee kranen tegelijk. In 
tandem, zoals dat heet. ‘Dat heeft  te 
maken met de benodigde reikwijd-
te’, legt Van Lieshout uit, ‘hoe groter 
die is, hoe kleiner het eff ectieve hijs-
vermogen’.
De palen komen uit de fabriek van 
SIF Group in Roermond en arrive-
ren per duwbak in Vlissingen, steeds 

twee per keer. Voor het lossen en het 
op terrein opslaan, wordt een ploeg 
van negen man ingezet, die daar ge-
middeld een uur of zes voor nodig 
heeft . Het uitgangspunt is dat een 
ploeg in een shift  van acht uur de 
klus kan klaren. ‘We beginnen elke 
keer met een toolbox meeting’, ver-
telt Van Lieshout. ‘Dan praten we al-
les nog een keer door. Hoe zijn de 
weersomstandigheden, wat is de 
windverwachting, welke route ne-
men we over de terminal, wie doet 
wat? Dat soort dingen.’ Toch loopt 
het vaak anders dan gepland. ‘Je 
weet het gewoon nooit van tevoren’, 
weet Van Lieshout. ‘Gaat het toch 
harder waaien dan je denkt, waar-
door je de hele operatie een paar uur 
stil moet leggen.’ 
Het transport tussen de kade en het 
opslagterrein op de terminal wordt 
uitgevoerd met zogenoemde spmt’s 
(self propelled modular transpor-
ters). Deze platformwagens worden 
in de off shore-sector veel gebruikt 
voor het vervoer van zware con-
structies. Het grote voordeel is dat ze 
gekoppeld kunnen worden tot een 
rijdend platform, waarvan de om-
vang aangepast kan worden aan de 

 Vier jaar geleden was het een sprong in het diepe, een aparte terminal voor 

windenergie-projecten. Inmiddels is BOW bezig met zijn 25ste klus.

Opslag en transport van onderdelen voor windmolens vergen vooral heel veel ruimte.

BOW ziet  
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

ROB MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Vóór de komst van de container was 
het een vak apart, stuwage. Dat kan 
worden omschreven als het beladen 
van vooral schepen, zodanig dat die de 
lading veilig op de plek van bestem-
ming kunnen afl everen. In de havens 
bepaalden stuurlieden in nauwe sa-
menwerking met de stuwadoor welke 
lading waar en hoe aan boord van de 
toenmalige stukgoedschepen geladen 

moest worden, hoe die gezekerd moest worden en hoe de ver-
schillende partijen van elkaar gescheiden werden. Waarbij 
ook terdege rekening gehouden moest worden met de volg-
orde van lossing in de verschillende aanloophavens. Het op-
stellen van een goed stuwageplan was zoiets als het oplossen 
van een ingewikkelde puzzel, waarvoor je een behoorlijke 
kennis en ervaring nodig had. 

De zegetocht van de container heeft  dat ambacht volledig ver-
anderd. Weliswaar gelden nog steeds allerlei regels en voor-
schrift en, zoals de verplichting om containers met bepaalde 
soorten gevaarlijke chemische lading bovendeks te vervoe-
ren, zodat ze in geval van nood overboord gezet kunnen wor-
den. En ook het uitgangspunt dat je zware lading in verband 
met de stabiliteit bij voorkeur onder in het schip stuwt en lich-
te (zoals lege containers) bovenop, is niet veranderd. Terwijl 
de geplande losvolgorde door de enorme schaalvergroting 
waarschijnlijk alleen maar belangrijker is geworden.

Het grote verschil is echter dat de computer die puzzel nu op-
lost. Als alle benodigde gegevens beschikbaar zijn, produ-
ceert een stuwageprogramma met een paar muisklikken een 
compleet stuwplan, dat in beginsel elke container op de bes-
te plek zet. Daarnaast begint het fysieke stuwen van lading 
aan boord, stouwen zoals ze in Antwerpen zeggen, een uit-
stervend beroep te worden worden. Aan een container valt nu 
eenmaal weinig te stuwen. Enige uitzondering is eigenlijk het 
sjorren, ofwel zeevast zetten, van containers aan boord van 
de schepen, voorzover die niet in vaste rekken staan.

Toch gaat het juist op dit punt nogal eens mis. Los van echte 
scheepsrampen, zoals met de ‘MSC Flamina’ en de ‘MOL 
Comfort’, verliezen lijnschepen onderweg nog wel eens con-
tainers, meestal in zwaar weer. In sommige gebieden kunnen 
golven en wind nu eenmaal zo tekeergaan dat geen sjorstang 
ertegen is opgewassen. Overigens gaat dat om relatief kleine 
aantallen, als we de World Shipping Council mogen geloven. 
Deze lijnvaartlobbyclub stelde onlangs dat er van de tiental-
len miljoenen per jaar vervoerde containers wereldwijd 1.700 
overboord gaan, scheepsrampen niet meegeteld. Volgens ons 
eigen Rijkswaterstaat komen daarvan jaarlijks vijf stuks in 
het Nederlandse deel van de Noordzee terecht.

Niettemin ziet de International Maritime Organization, een 
afdeling van de VN, het als een serieus probleem. Maar gek 
genoeg zoekt deze belangrijkste regelgever in de internatio-
nale scheepvaart de oplossing ervan niet in strengere eisen 
aan het vastzetten van containers. In plaats daarvan komt er, 
vanaf medio 2016, een wereldwijde verplichting om contai-
ners te wegen voor ze aan boord gaan. Blijkbaar in de veron-
derstelling dat ze dan zodanig gestuwd worden dat ze niet 
meer overboord slaan. Of dat ook echt zo is, zal moeten blij-
ken. De invoering van de nieuwe eis heeft  overigens nogal wat 
voeten in aarde en bezorgt met name verladers, die verant-
woordelijk worden voor een correcte gewichtsopgave, de no-
dige hoofdbrekens. Veel meer daarover op pagina 12 en 13. 
Voor het stuwen van de containers aan boord maakt het wei-
nig uit. Hooguit zet het stuwageprogramma hier en daar een 
container op een andere plek. Volautomatisch.

Volautomatisch stuwen
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afmetingen en het gewicht van de la-
ding. Omdat alle assen gestuurd 
zijn, kan zo’n platform alle kanten 
op manoeuvreren en het geheel 
wordt door slechts twee operators 
bediend.
Vanaf het komende zomerseizoen 
zullen de monopiles op transport 
gesteld worden, richting Noordzee. 
Ze worden daar geïnstalleerd door 
het speciaal voor dit soort projecten 
gebouwde installatieschip ‘Aeolus’ 
van Van Oord, de hoofdaannemer 
van het project (zie kader). Of die ze 

zelf komt halen, is nog niet helemaal 
duidelijk. Waarschijnlijk gaan ze 
eerst per barge naar Eemshaven en 
daar pas aan boord van de ‘Aeolus’. 
Op die manier kan bespaard worden 
op de vaartijd van het peperdure in-
stallatieschip. Voor BOW maakt het 
niet zo veel uit. ‘Als het met barges 
gaat, moeten wij ze beladen, maar de 
‘Aeolus’ kan ze met eigen kraan zelf 
oppakken. Daar staat tegenover dat 
de aanloop van zo’n installatieschip 
altijd allerlei aanvullend werk met 
zich meebrengt, zoals het aan boord 
brengen van materieel en voorraden 

en assistentie bij het klaarmaken van 
zo’n schip voor de volgende klus.’
De BOW, wat staat voor Breakbulk 
Off shore Wind, grenst aan die van 
de koel- en vriesgroep Kloosterboer 
en dat is bepaald geen toeval. De 
Kloosterboer-groep richtte het be-
drijf vier jaar geleden op omdat hij in 
de gaten had dat er enorme kansen 
lagen op de markt van off shore 
windenergie. Voor het transport van 
de onderdelen van alle in aanbouw 
zijnde windmolens is niet alleen 
overslagcapaciteit nodig, maar voor-

al heel veel ruimte. Als de bouw van 
zo’n park van start gaat, moeten de 
onderdelen op afroep beschikbaar 
zijn. Enerzijds omdat die projecten 
in principe tijdens het zomerseizoen 
worden uitgevoerd, anderzijds om 
de inzet van de peperdure installa-
tieschepen te beperken.
Bovendien is er buff ercapaciteit no-
dig omdat er bijna altijd wel ergens 
vertraging optreedt. ‘We hebben 
hier eigenlijk nog nooit meegemaakt 
dat een project precies volgens plan-
ning loopt’, zegt Van Lieshout. ‘Maar 
de opdrachtgever heeft  alle onderde-

len, zoals de funderingen, de torens, 
de turbines en de wieken wel besteld 
en de bedrijven die ze maken, zijn 
net worstenfabrieken. Die draaien 
gewoon door, maar die zijn er niet op 
ingericht om al die spullen op te 
slaan en dus gaan ze op zoek naar 
ruimte. En die kunnen ze hier vin-
den’, zegt de projectmanager, terwijl 
hij om zich heen wijst.
BOW, dat vier jaar geleden op een 
terrein van acht hectare begon, heeft  
inmiddels een oppervlakte van 25 
hectare in gebruik. Recentelijk heeft  
het bedrijf afspraken gemaakt met 
havenbeheerder Zeeland Seaports 
over de verwerving van de laatste vijf 
hectare, die binnenkort aan de ter-
minal worden toegevoegd. Ook 
wordt de kade aan de Westhofh aven 
met 175 meter tot 525 meter ver-
lengd. Dat project is in volle gang.
Behalve veel ruimte kan BOW Ter-
minal de in de afgelopen vier jaar 
opgebouwde expertise in de strijd 
gooien bij het binnenhalen van nieu-
we projecten. Van Lieshout: ‘Gemini 
is al het vijfentwintigste project dat 
we hier doen en we hebben hier re-
gelmatig drie of vier projecten tege-
lijk lopen. Dat is ook waarin wij ons 
onderscheiden ten opzichte van an-
dere locaties. We zijn de enige die 
projecten niet projectmatig aanpak-
ken, voor ons is het continuwerk.’

ROB MACKOR
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STROOM VOOR DRIE PROVINCIES
Gemini moet met een vermogen 
van 600 Megawatt het met 
afstand grootste windpark van 
Nederland worden en bestaat uit 
twee delen: Buitengaats en 
ZeeEnergie. De totale investering 
wordt geraamd op maar liefst 2,8 
miljard euro.
Het complex zal worden geëxploi-
teerd door het Canadese Northland 
Power, dat met een aandeel van 60 
procent ook de grootste aandeel-
houder is. De andere aandeelhou-
ders zijn turbinefabrikant Siemens 
(met een belang van 20 procent), 
aannemer Van Oord (10 procent) en 
afvalinzamelaar en -verwerker HVC 
(10 procent). Hoofdaannemer van 
het project is Van Oord. Het 
Nederlandse Typhoon Capital, dat 
in groene projecten investeert, is 

als ontwikkelaar bij het project 
betrokken. De windmolentorens 
krijgen een hoogte van negentig 
meter boven de zeespiegel, de 
wieken voegen daar met een 
diameter van honderddertig meter 
nog eens 65 meter aan toe. De 
windmolens komen in een 
waterdiepte van 28 tot 36 meter te 
staan en het totale complex neemt 
een oppervlakte van 68 vierkante 
kilometer in beslag.
Het opgewekte vermogen is naar 
schatting voldoende om bijna 
400.000 huishoudens van stroom 
te voorzien, ruwweg genoeg voor 
de drie noordelijke provincies 
Friesland, Groningen en Drenthe. 
Dat wil zeggen voor de komende 
twintig jaar, want dat is de 
geschatte levensduur van het park.

het ruim

‘De bedrijven die deze onderdelen
maken, zijn net worstenfabrieken.’
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De weegplicht komt,
mét achterdeurtje

Komt die weegplicht voor zeecontainers er nu wel of niet, in juli 2016? Ja en nee. 

De verlader mag kiezen of hij een weeginstallatie op zijn terrein opstelt of, als alternatief daarvoor, 

een gewichtsopgave doet op grond van gecertifi ceerde berekeningen.
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T
ussen 2008 en 2012 
raakten containersche-
pen per jaar gemiddeld 
vijf containers kwijt op 
het Nederlandse deel 

van het Continentaal Plat. Dat heeft  
Rijkswaterstaat berekend. Het getal 
werd door minister Melanie Schultz 
van Haegen van Infrastructuur en 
Milieu eind vorig jaar opgedist in 
een brief aan de Tweede Kamer over 
de ‘weegplicht’, die de Internationale 
Maritieme Organisatie, de IMO, wil 
invoeren voor zeecontainers.
Die vijf containers per jaar lijken er 
misschien niet zoveel. Bij een aantal 
grote scheepsrampen elders op de 
wereldzeeën gingen de afgelopen ja-
ren grote hoeveelheden containers 
verloren. In vergelijking met die 
spectaculaire gebeurtenissen valt het 
probleem in de Nederlandse wateren 
wel mee. Toch kan een container die 
door welke oorzaak ook overboord 
slaat, een groot veiligheidsgevaar op-
leveren, bijvoorbeeld als van gevaar-
lijke lading sprake is. Niet elke con-
tainer bevat immers zendingen 
onschuldige sportschoenen en niet 
elke verloren container is dus goed 
nieuws voor de jutters op de Wad-
deneilanden.
Het overboord slaan van containers 
kan tal van oorzaken hebben: wind, 
golfb ewegingen, de constructieve 
toestand van het schip, ondeugdelijk 
sjorwerk, de onderhoudsstaat van de 
container en het stuwageplan van de 
rederij. Dat laatste brengt ons op de 
factor ‘overbeladen’ containers. Als 
het stuwplan uitgaat van onjuiste 
‘massagegevens’ van de te laden con-
tainers is het mogelijk dat de stabili-
teit van het schip in het geding komt.

Zwaartepunt
Daarvoor is het wel nodig dat het ge-
wicht van grote aantallen containers 
verkeerd wordt geschat en dat de te 
zware containers zich aan boord ook 
nog eens concentreren buiten het 
zwaartepunt van het schip. Of dit 
een belangrijke oorzaak is van con-
tainerverlies door zeeschepen of 
zelfs van scheepsrampen, is nauwe-
lijks aan de hand van kwantitatieve 
gegevens bekend.
De volgende vraag is waar overbela-
ding of slechte belading van contai-
ners plaatsvindt. Transport en Lo-
gistiek Vlaanderen (TLV) wees er 
onlangs op dat veel wegvervoerders 
in Europa opdraaien voor het feit dat 
de container die ze in de haven ko-
men ophalen een te hoog totaalge-
wicht heeft  of door verkeerde bela-
ding een onjuiste verdeling van het 
gewicht over de assen veroorzaakt, 
waardoor bijvoorbeeld schade aan 
het wegennet optreedt.
Daarvoor kunnen hoge boetes wor-
den opgelegd. Op grond van een ver-
ordening van de Europese Unie uit 
2011 kan zelfs de vervoersvergun-
ning van de vervoerder onmiddellijk 

worden ingetrokken. De ontvanger 
kan daarvoor niet worden aange-
sproken; in veel gevallen de afl ader, 
in het verre buitenland, ook niet. 
TLV vindt dat hier een verplichting 
ligt bij het terminalbedrijf dat con-
tainers van het schip op de vrachtau-
to overzet.
De terminal zou bij overbelading of 
verkeerde aslastverdeling op de bon 
moeten kunnen worden geslingerd. 
Terminals moeten, zegt de organisa-
tie, investeren in weegbruggen om 
overbelading vast te kunnen stellen. 
Hier hebben we het dus niet over het 
zeetraject, maar over de landkant 
van het zeecontainervervoer.
Wat Nederlandse en Belgische verla-
ders de laatste jaren vooral bezig-
hield is de vraag of zij zelf elke zee-
container die ze naar de zeehaven 
(laten) overbrengen, fysiek moeten 
gaan wegen. Die ‘weegplicht’ hebben 
de landen die lid zijn van de IMO, 
een internationale verdragsorgani-
satie met wetgevende bevoegdheid, 

in beginsel met elkaar afgesproken.
De grote angst van verladende be-
drijven is dat ze zelf moeten investe-
ren in weegapparatuur of, met grote 
bijkomende kosten, weegcapaciteit 
moeten inhuren. 
Die angst is niet terecht, zegt ver-
keersminister Schultz. Ze heeft  zich, 
met andere landen, in IMO-verband 
ingespannen voor een alternatief 
voor de verplichte fysieke weging. 
Dat is er ook gekomen, want de laat-
ste versies van het IMO-voorstel la-
ten ook toe dat verladers op een ge-
certifi ceerde wijze een correcte 
schatting van het gewicht van lading 
en container samen maken en daar-
van tijdig bij de rederij opgave doen. 
Dit alternatief kan door elke IMO-
lidstaat aan de eigen markt worden 
aangeboden. De verlader is voor die 
juiste gewichtsopgave wel verant-
woordelijk, maar kan zo dus onder 
de fysieke weegplicht uitkomen.

Beladingsplan
De verladerswereld heeft  aan dit al-
ternatief zelf een bijdrage geleverd. 
De European Shippers’ Council 
heeft  er met de Asian Shippers’ Mee-
ting een lobby voor gehouden, waar-
aan ook door de Nederlandse en Bel-
gische verladersorganisaties EVO en 
OTM is bijgedragen. 
Verladers zijn het er wel mee eens 
dat de afl ader van een zeecontainer 

zich bij de aanlevering van gewichts-
gegevens moet houden aan een 
‘deadline’, die de rederij voldoende 
tijd gunt om een deugdelijk bela-
dingsplan op te stellen.
Voor ‘Authorised Economic Opera-
tors’ - AEO-gecertifi ceerde partners 
in de logistieke keten - is dit gesne-
den koek. Die moeten aan andere 
partijen in de keten de juiste gege-
vens over de aard en het gewicht van 
de lading doorgeven. Ze worden 
daar in strenge ‘audits’ ook al op be-
oordeeld.
Opmerkelijk genoeg gaan er juist 
aan de kant van reders en terminal-
bedrijven stemmen op om het ge-
wicht van de container in de laadha-
ven, door fysieke weging, nauwkeurig 
vast te stellen. Zo brak topman Ga-
nesh Raj van DP World, een van de 
grootste terminalconcerns ter we-
reld, een lans voor weging in de ha-
ven in plaats van in het achterland. 
De voorwaarde is dan wel dat de kos-
ten, bijvoorbeeld van sensoren aan 
kranen, worden vergoed en dat het 
laad- en losproces niet wordt ver-
stoord.

Verkeerde been
TT Club, verzekeringsmakelaar in 
de wereldscheepvaart, denkt dat ter-
minals en havens die hierin investe-
ren, straks een concurrentievoordeel 
zullen genieten. Rederijen gaan we-
ging in de havens, aan de kraan of op 
andere wijze, in de toekomst eisen, 
denkt TT Club.
De ‘weegplicht’ heeft  veel mensen op 
het verkeerde been gezet. Minister 
Schultz had vorig jaar verscheidene 
Kamerbrieven en een algemeen 
overleg in de vaste commissie voor 
Infrastructuur en Milieu nodig om 
de Tweede Kamer ervan te overtui-
gen dat de verlader straks een keuze 
heeft  tussen ‘wegen of berekenen’.
De verplichting voor verladers is hoe 
dan ook dat deze het gewicht van de 
te verzenden zeecontainer moeten 
vaststellen en daarvan de vervoer-
ders in de keten op de hoogte moe-
ten brengen. Daarin verandert niets, 
maar hoe de verlader aan deze ver-
plichting voldoet, mag hij zelf bepa-
len. Je mag best ‘wegen’, maar hoe je 
dat doet, is aan jezelf.
Het grote probleem zal de komende 
jaren vooral zijn hoe verzenders van 
zeecontainers in andere delen van de 
wereld met deze ‘weegplicht’ zullen 
omgaan. In veel landen zal deze taak 
veel minder goed kunnen worden 
gehandhaafd dan in bijvoorbeeld 
Europa of de Verenigde Staten. Voor 
inkomende containers blijft  het risi-
co van overbelading dus zeker aan-
wezig. Dat is geen goed nieuws voor 
zeecontainertruckers die in Rotter-
dam, Antwerpen of daaromtrent een 
container op hun chassis laten zet-
ten.

Het probleem zal 
vooral zijn hoe 
verzenders elders 
ermee omgaan.

FOLKERT NICOLAI

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

Beroepenplein: vertel jouw 
verhaal!: Op de vrijdag van de 
Wereldhavendagen staan 
jongeren centraal!
http://bit.ly/1r1uNbp
@JongHaVe 

#MaerskLine’s #specialcargo 
capabilities. Read how we 
shipped the world’s largest 
bottle: http://bit.ly/1kNNL7v  
@MaerskLine 

Meer zoet water in de Nieuwe 
Waterweg: Het water in de 
Nieuwe Waterweg is zoeter 
dan ooit. 
http://bit.ly/XLIanI 
@RTV_Rijnmond
  
Vandaag is het CBRB jarig. Al 
85 jaar de brancheorganisatie 
voor alle sectoren in de 
binnenvaart. 
@CBRBtweets 

We zoeken ‘oude’ #Volvo_
trucks die nog steeds operatio-
neel zijn. http://ow.ly/A6yjD  
http://ow.ly/i/6uFKN
@VolvoGroupBE 

Chaos in Rotterdam compleet 
omdat veel grote rederijen 
zich niet aan hun vaarschema 
houden. “Het hele logistieke 
concept loopt in de soep.”
@Havenzaken 

#FactFriday: In the old days it 
took 24 hours to discharge 
1000 tonnes. Today it takes 
30 minutes. @APMTerminals 

Steenkoolimport uit VS via 
Rotterdam 50% hoger: Er 
leggen steeds meer boten met 
steenkool uit Amerika aan in 
de haven van Rotterdam 
http://bit.ly/1yhDOQ8 
@RTV-Rijnmond

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Wereldhavendagen: van 
grootste marineschip tot 
Schotse hooglanders 

 Melkpoederproducent zet 
vol in op binnenvaart 

 Hapag: congestietoeslag 
feeders 

 Verkoop webwinkels iets 
onder druk

 Hoyer voert resultaat op 

 Huisman Stukgoed uit 
Zwolle failliet verklaard 

 Video: ‘Handelsboycot 
Rusland nauwelijks nadelig 
voor haven’
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AGENDA

Wereldhavendagen 
5 t/m 7 september 

Driedaags publieksfestival in Rotter-

dam. Naast een onderzeeboot zal de 

Karel Doorman, het grootste marine-

schip dat Nederland ooit gehad heeft, 

een mega-publiekstrekker zijn.  

• www.wereldhavendagen.nl 

RTM Port Party  
5 september 

Een feest georganiseerd door Jong 

Havenvereniging, van en voor de ha-

ven. Iedereen met hart voor de haven 

is welkom in de Cruiseterminal. Eerst 

netwerken, daarna de dansvloer op. 

• www.rtmportparty.nl

Havendebat Antwerpen
18 september 

Na een succesvolle eerste keer in 

2013, organiseert NT Publishers voor 

de tweede keer het Havendebat Ant-

werpen. Centraal thema is ontwikke-

ling van het Saeftinghedok. 

• www.havendebatantwerpen.be

Douane Congres 
9 oktober 

Sdu Uitgevers en Customs Know-

ledge organiseren dit congres in Ahoy 

Rotterdam. Het thema dit jaar is Dou-

ane & Compliance: professionalise-

ring van uw douaneorganisatie. 

• www.douanecongres.nl

Harbour Run 2014 
12 oktober 

De kades van de Rotterdamse Waal-

haven zijn het decor voor een unieke 

obstacle run. Het parcours van 10 km 

voert dwars over haventerreinen, ka-

des, langs schepen en containers.

• www.harbourrun.nl

Leen brengt burgers  
 DISTRIBUTIE   Geconditioneerd vervoerder Menken innoveert

Leen Menken uit Zoeter-
meer vervoerde al taco’s 
voor Taco Mundo, voeding 
voor cateraar Sodexo en 
kippen voor KFC. Daar is 
nu de zeewierburger bij 
gekomen. Portret van een 
bedrijf dat warmloopt voor 
ijskoude dingen.

Sinds kort heeft  ook het restaurant 
van het Stedelijk Museum in Am-
sterdam hem op de kaart. Net als on-
der meer de kantine van de hockey-
club in de Watergraafsmeer, de Zilte 
Zoen in Bergen aan Zee, Paal 9 op 
Texel, Rotown in Rotterdam en nog 
een hele stoet al dan niet trendy ho-
recagelegenheden. De Zeewierbur-
ger. Wie veel op de weg is, kan de 
burger scoren bij Hajé en bij Van der 
Valk in Ridderkerk, waar ze allang 
niet meer alleen inzetten op var-
kenshaas in roomsaus.
De zeewierburger, een in Nederland 
bedacht 100% natuurlijk product, 
rukt op als gezonde vleesvervanger. 
Hij wordt u tot bijna op het bord ge-
bracht door Leen Menken Foodser-
vice Logistics uit Zoetermeer, dat 
onlangs een distributiecontract 
sloot met producent Th e Dutch 
Weed Burger. Desgewenst kan Men-
ken ook, voor bij de burger, een koud 
geperst vitaminerijk sapje afl everen 
van Frecious Green Shakers, een 
webshop waarvoor het Zoetermeer-
se bedrijf eveneens de fi jnmazige 
distributie verzorgt.
Van oudsher is het bedrijf, waarvan 
Leen Menken de topman is, actief in 
de opslag van gekoelde en bevroren 
levensmiddelen. Hij is een telg uit 
een geslacht van zuivelproducenten, 
die dagverse zuivel onder de merk-
naam Menken van Grieken op de 
markt brachten. Menken - Leen dus 
- heeft  zelf ook nog gewerkt bij dit fa-
miliebedrijf, als logistiek manager 
die moest zorgen voor de distributie 
naar de grote winkelketens. Zijn ei-
gen bedrijf richtte hij in 1987 op. Het 

begon als ‘warehouse’ dat voor Nu-
tricia in Zoetermeer grondstoff en in 
opslag hield voor bijvoorbeeld de ba-
byvoeding van Olvarit. Deze klant 
zou later door verhuizing wegvallen, 
maar inmiddels was Menkens be-
drijf zich onder meer gaan toeleggen 
op het invriezen van kipfi lets en de 
opslag van producten voor de vers-
markt. Voor Nutricia kwamen heel 
wat andere klanten terug.
Voor de distributie werkt Leen Men-
ken samen met lokale transporteurs. 
Enkele van hen werken al vrijwel 
sinds de start van het bedrijf voor 
Menken, zoals Lelieveld Transpor-

ten in Leiden en Koomen Transport 
in Buitenkaag. ‘Onze corebusiness is 
altijd warehousing van geconditio-
neerde voedingsproducten geweest’, 
zegt Menken. Menken beschikt in 
Zoetermeer over twee koel- en vries-
huizen met samen 18.000 pallet-
plaatsen en 2.000 vierkante meter 
vloeroppervlak voor ‘cross docking’. 
‘We hebben grond aangekocht voor 
een uitbreiding met nog eens 10.000 
palletplaatsen.’

Délifrance
Inmiddels zijn er wel enkele ‘poten’ 
bijgekomen waarop de onderne-
ming steunt. In 1995 ging Foodser-
vice van start met de temperatuur-
gecontroleerde distributie van 
levensmiddelen, naar onder meer de 
horeca en cateringbedrijven. Grote 
klanten zijn onder meer KFC, Dé-
lifrance en de cateraar Sodexo. Daar 
zijn talrijke kleinere spelers bijgeko-
men, zoals de Mexicaanse restau-
rantketen Taco Mundo, die onlangs 
zijn distributie aan Menken uitbe-
steedde, T.G.I Friday’s en nu dus Th e 
Dutch Weed Burger.
Ook hier geldt weer dat Menken zich 
uitsluitend toelegt op koel- en vries-
vervoer van voeding voor de ‘bui-

Naast de zeewierburger doet Menken bijvoorbeeld ook distributie voor ‘De Krat’.

Leen Menken: ‘Binnen tien jaar hebben we een heel ander speelveld.’
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NICO SCHOONEN, CONSULTANT
www.nicoschoonen.nl

Ruim zevenenhalf jaar mocht ik, met 
veel plezier, een column verzorgen in 
Nieuwsblad Transport. Ter voorberei-
ding van deze laatste column heb ik 
mijn oude columns nog eens diagonaal 
doorgelezen. Ik kwam tot de conclusie 
dat het grootste deel van mijn schrijf-
sels vandaag de dag nog actueel is. Hoe 
komt het dat er vrijwel niets veranderd 
is in bijna acht jaar? 

Het simpele antwoord hierop is dat veranderingsprocessen 
erg weerbarstig zijn. Dat geldt voor de transportsector, die ge-
kenmerkt wordt door een groot conservatisme, maar ook 
voor onze overheid, die ook niet bepaald open staat voor ver-
nieuwing. De politiek is primair electoraal gedreven en dus 
impliciet risicomijdend, waardoor veranderingsprocessen, 
die veelal een (midden-)langetermijnkarakter hebben, eerder 
vermeden dan gestimuleerd worden. En dus blijft  alles lang 
bij het oude.

Verandert er dan nooit iets? Jawel hoor, ik voorzie een grote 
ommekeer. In de zeer nabije toekomst zelfs. De trigger daar-
van is de nieuwe manier van bedrijfsvoering van onze over-
heid. Iedereen weet dat de BV Nederland met een schuld van 
72% (!) van het bnp, die bovendien jaarlijks groeit met zo’n 
3%, failliet is. Niemand durft  het toe te geven misschien, 
maar toch. De deplorabele staat van ons nationale huishoud-
boekje laat geen ruimte meer om te investeren in de toekomst. 
Dus kiest het ministerie van I & M ervoor om blind te bezui-
nigen en slechts de hoognodige uitgaven te doen. Ook al be-
tekent dat gigantische desinvesteringen. 

Zo zien we bijvoorbeeld dat de honderden miljoenen euro’s 
die de laatste vijf, zes jaar zijn gestoken in het verschuiven van 
goederenstromen naar het water, voor een belangrijk deel te-
niet worden gedaan door een bezuiniging van 4 miljoen per 
jaar op de brug- en sluiswachters. En als marktpartijen, of an-
dere stakeholders, dat onacceptabel vinden, dan hangt daar 
een prijskaartje aan. Het nieuwe credo van de overheid is: als 
het niet anders kan doen we wat (minimaals) en als jullie het 
niet genoeg vinden, trek je zelf de portemonnee maar. En 
daar ligt de kans voor de ommekeer.

Meer en meer gaan we zien dat infrastructuurprojecten gere-
aliseerd worden dankzij de fi nanciële bijdrage van provincies 
en gemeenten. Dat gebeurt nu al. Zelfs het bedrijfsleven staat 
in toenemende mate aan de lat als co-fi nancier. Het Rijk kan 
simpelweg niet meer toekomstvast investeren zonder de hulp 
van deze partijen. Volgens het principe ‘wie betaalt, bepaalt’ 
is de volgende stap dat bedrijven, gemeenten en provincies 
samen gaan bepalen hoe de agenda van het MIRT (Meerja-
renprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het 
ministerie van I&M) wordt ingevuld en dat zij het Rijk gaan 
vertellen hoe onze belastingcenten besteed mogen worden. 

Dat is goed nieuws, want die partijen staan midden in de sa-
menleving en hebben dus de fl exibiliteit om mee te bewegen 
met ontwikkelingen in de markt. Een frisse wind gaat waai-
en. Veranderen is niet langer eng en lastig, maar een logisch 
gevolg van wat er nodig is voor een rooskleurige toekomst.

Frisse wind
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 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Verbruggen Int. Transport 
B.V. uit Dreumel heeft vijf 

nieuwe Scania R 450 Euro VI 

trucks in zijn vloot opgenomen. 

Verbruggen zet de voertuigen 

voornamelijk in voor het 

vervoer van zeecontainers. 

Twee van de vijf nieuwe 

trekkers zijn compleet ADR 

gekeurd voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. Het bedrijf 

is al sinds 1992 actief in het 

transporteren van zeecontai-

ners vanuit de havens van 

Rotterdam en Antwerpen door 

heel Europa.

Van den Anker heeft vier 

nieuwe opleggers van Krone in 

het wagenpark opgenomen. De 

opleggers zijn voorzien van een 

automatische lift-as en een 

gestuurde achteras. De 

automatische lift-as zorgt voor 

een positief effect op de CO2- 

uitstoot. De 3-assige opleggers 

hebben een lengte van 13,6 

meter en zijn uitgerust met 

schuifzeilen, een schuifdak en 

een laadklep geschikt voor een 

gewicht van twee ton. 

Pantos Logistics, de Koreaanse 

logistieke dienstverlener met 

meer dan 180 logistieke 

netwerken over de hele wereld, 

versterkt zijn distributie en 

opslagactiviteiten in Europa. 

Hiervoor is een gebouw van 

20.000 m2 verworven op een 

34.300 m2 groot terrein op de 

Maasvlakte.

Transportbedrijf D. Zonneveld 
BV uit Naaldwijk is gespeciali-

seerd in (inter-)nationaal 

transport van AGF-producten, 

bloemen en planten. Voor de 

internationale activiteiten is 

een Volvo FH 460 4x2 trekker 

aangeschaft, voor nationaal 

transport een Volvo FM 330 6x2 

bakwagen. Beide trucks zijn ter 

vervanging in het wagenpark 

gekomen. Zonneveld heeft nu 

in totaal vier Volvo’s op de weg.

Mijnders Transport is gestart 

met het aanbieden van 

logistieke activiteiten vanuit 

Duisburg. Het bedrijf heeft zijn 

eerste vestiging in Duitsland 

geopend. 

T.c. IJmuiden
IJmuiden

Rechtbank Noord-Holland

Huisman Stukgoed B.V.
Veendam

Rechtbank Noord-Nederland

Female Fit B.V.
Emmen

Rechtbank Noord-Nederland

LaN.V.É B.V.
Nijkerk

Rechtbank Oost-Nederland

Turano BVBA
Sint-Amandsberg 

Rechtbank Gent

A.P.J. Courrier SPRL
Brussel

Rechtbank Brussel

Transport Verset BVBA
Dilbeek

Rechtbank Brussel

Mf Transport SPRL
Ans

Rechtbank Luik

FAILLISSEMENTENhun zeewierburgers

tenshuisconsumptie’. 
‘Natuurlijk nemen we voor zo’n gro-
te klant als bijvoorbeeld KFC niet al-
leen de voedingsmiddelen mee, 
maar ook de koffi  e en de bekertjes. 
Maar de kern is en blijft  het gecondi-
tioneerde vervoer.’
In ‘e-commerce’, de distributie van 
levensmiddelen direct naar de con-
sument thuis, ziet Menken de derde 
poot onder het bedrijf. Die markt is 
geweldig in opkomst. Maar dan 
moet je je werk ook goed doen, vindt 
hij. ‘Je ziet veel amateurisme om je 
heen, er zijn heel wat eendagsvliegen 
in deze markt, bedrijven die van de 

ene op de andere dag ook weer om-
vallen.’ Hij voorziet een sterke ver-
schuiving in het Nederlandse win-
kellandschap. ‘Binnen tien jaar 
hebben we een heel ander speelveld. 
Veel winkels op B-locaties, in kleine 
winkelcentra, zullen het niet meer 
redden. De winkels op A-locaties en 

waarschijnlijk ook buurtwinkels 
houden het waarschijnlijk wel vol, 
maar directe levering bij de consu-
ment, ook van voeding, heeft  vol-
gens mij de toekomst.’
Bij de distributie werkt Menken met 
een aantal vaste vervoerders. Die 
voeren producten aan naar de koel- 
en vriesopslag in Zoetermeer en ver-
volgens, als het om kleinere volumes 
gaat, naar een aantal ‘hubs’ in Ne-
derland - in Amsterdam, Utrecht, 
Eindhoven en in het noorden des 
lands - waar ze worden overgeladen 
in bestelbusjes om ze naar het afl e-
verafdres te brengen. In een aantal 

gevallen zijn de volumes groot ge-
noeg om met de vrachtauto direct 
naar de afnemer te rijden. Maar ze-
ker voor nieuwe, kleinere klanten, 
de zeewierburger is daar een goed 
voorbeeld van, kan de inzet van 
complete trucks nog niet uit.
Enkele bijzondere klanten van Men-

ken in de thuisbezorging zijn leve-
ranciers die verse groente, vlees en 
andere voeding direct bij de consu-
ment aan huis afl everen. ‘We verzor-
gen dat onder meer voor bedrijven 
als De Krat en Streekbox. Die nemen 
via internet bestellingen aan en leve-
ren de klant er bovendien recepten 
bij hoe ze hun maaltijd kunnen be-
reiden. De consument hoeft  alleen 
nog maar pitten en pannen te heb-
ben, de rest wordt thuis gebracht.’

Voedselbank
Dat laatste lijkt een eenvoudige zaak, 
maar niets is minder waar, zegt 
Menken. ‘We moeten daar zwaar in 
investeren. Ten eerste zul je landelijk 
routes voor de koeriers moeten uit-
stippelen. Je moet die koeriers aan-
sturen en daaraan komt veel IT te 
pas. Zo heeft  elke koerier van ons 
een tablet meegekregen om precies 
te kunnen aangeven waar hij zich 
bevindt en of hij het met de klant af-
gesproken tijdvenster wel haalt.’ 
Lukt dat onverhoopt niet, dan krijgt 
de klant meteen een telefoontje.
Aan retouren doet Menken niet. ‘Als 
een zending niet kan worden afgele-
verd, door welke oorzaak ook, gaat 
het verse voedsel naar de voedsel-
bank.’
Bundeling van lading, waarbij pro-
ducten van meer producenten in één 
vrachtauto worden vervoerd, is in de 
tegenwoordige logistiek het tover-
woord. Het taboe lijkt daar nu wel af, 
maar Menken geeft  een vermakelijk 
voorbeeld uit de tijd dat Menken van 
Grieken werd overgenomen door 
zuivelreus Campina: ‘Heel wat win-
kelketens die door Menken van 
Grieken werden beleverd, zeiden: 
waarom zouden jullie alleen je eigen 
zuivel bij ons komen afl everen. Kun-
nen jullie niet in één moeite door 
ook producten van bijvoorbeeld 
Johma of Danone meenemen? Toen 
Campina Menken van Grieken 
overnam, in de jaren negentig, was 
het daar snel mee gedaan. Wij gaan 
geen toetjes van Danone meenemen, 
zeiden ze bij Campina. Wij hebben 
immers de toetjes van Mona? Die 
konden volgens hen beslist niet in 
één vrachtauto waarin ook Danone 
werd vervoerd. Maar de tijden zijn 
wel wat veranderd, dat is waar.’
Heeft  Leen Menken de zeewierbur-
ger wel eens geproefd? ‘Zeker, een 
heel smakelijk product. Weet je wat 
óók lekker is? De zeewierloempia. 
Die is ontwikkeld door Menken van 
den Assem Fresh Food. Inderdaad, 
familie, het is het bedrijf van mijn 
broer.’ Nu maar eens zien of het Ste-
delijk en Paal 9 die op het menu gaan 
zetten. Naast de burger.

FOLKERT NICOLAI

‘Als een zending niet afgeleverd kan 
worden, gaat die naar de voedselbank.’
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Op papier krijgen we die containers 
wel razendsnel het achterland in

voor de binnenvaart, maar er wordt 
inmiddels ook gewerkt aan een pu-
blieksversie. Het achterliggende idee 
is dat de gehele transportketen beter 
zou functioneren als alle partijen el-
kaar goed informeren. 
Met dat oogmerk worden momen-
teel uiteraard ook voor de échte situ-
atie ICT-oplossingen ontwikkeld, 

Een nieuw bordspel om de commu-
nicatie in de haven soepeler te laten 
verlopen, komt op de markt.

Het is de laatste weken een en al con-
gestie wat de klok slaat: het ene na 
het andere bericht over vertragingen 
in de Rotterdamse haven, vooral bij 
ECT, en vooral problematisch voor 
de binnenvaart.
Zou een ouderwets bordspel daar 
misschien een einde aan kunnen 
maken? Zo’n vaart zal het waar-
schijnlijk niet lopen, maar feit is wel 
dat het Havenbedrijf Rotterdam een 
bordspel heeft  laten ontwikkelen 
waarbij de spelers de containers zo 
snel mogelijk naar het achterland 
vervoerd moeten zien te krijgen. Het 
spel is gemaakt door studenten van 
Rotterdam Mainport University, in 
samenwerking met de havenautori-
teit en bedrijven. 
In eerste instantie was het bedoeld 

BORDSPEL

die ook staan of vallen met het delen 
van informatie. Daar valt voorals-
nog meer van te verwachten dan van 
een bordspel. Al kunnen gefrus-
treerde (we krijgen wel eens wat on-
line reacties...) binnenvaartschip-
pers die lang aan het wachten zijn op 
hun lading vast baat hebben bij een 
setje Mens-erger-je-niet. | PW
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Hemd voor m’neer!

Drones mogen in Nederland 
niet over woongebieden 
vliegen. Hemdvoorhem.nl 
wil dat veranderen.

Online-warenhuis Amazon neemt 
er proeven mee, DHL heeft  al met 
succes geneesmiddelen door de lucht 
naar de consument gebracht en u 
dacht natuurlijk niet dat Hemdvoor-
hem.nl wil achterblijven. Het Am-
sterdamse webmodehuis voor de 
man – strijkvrije overhemden, po-
lo’s, sokken, stropdassen, onder-
broeken en wat wilt u nog meer? – 

ziet een geweldige toekomst voor de 
‘drone’, het onbemande (!) vlieg-
tuigje dat de via internet bestelde 
waren bij de consument thuis of op 
de werkplek afl evert.
Het probleem is, zo heeft  eigenaar-
directeur Michiel Snoek bij zijn eer-
ste aeronautische proeven ervaren, 
dat de Luchtvaartwet het de web-
winkelier verbiedt om zijn klanten 
zo snel mogelijk door de lucht te be-
leveren. Drones zijn op grond van 
die wet namelijk niet toegestaan bo-
ven woongebieden. Een paar koeien 
op de weide, een bos of een rivier zijn 
het punt niet, maar boven wijken 

waar mensen wonen gaan we geen 
man- of vrouwloze vliegtuigjes los-
laten.
Maar juist daar wil Hemdvoorhem.
nl zijn collectie Olymp-, Oliver-, 
Eterna-, Schiesser- en andere hem-
den liefst binnen een half uur drop-
pen bij de man die vlak voor een be-
langrijke zakelijke afspraak koffi  e op 
zijn shirt morst en zo gauw geen an-
der toonbaar overhemd in de kast 
heeft  hangen. Doe je dat over de 
grond, dan heb je een netwerk van 
distributiepunten nodig en talloze 
koeriers op fi ets, brommer en in be-
stelauto’s, omdat veel mannen nu 
eenmaal net voor gewichtige afspra-
ken koffi  e op hun outfi t morsen.
Door de lucht mag dat dus voorlopig 
niet, ook niet met helikoptertjes die 
net één doos met een vers overhemd 
kunnen vervoeren naar de man in 
nood. Een bijkomend vraagstuk is 
dat deze drones niet bij het huis van 
bestemming kunnen aanbellen, 
maar daar valt volgens Snoek nog 
wel een mouw aan te passen. In elk 
geval wil de webshopondernemer 
dat de bepaling in de Luchtvaartwet 
wordt opgeheven die drone-vervoer 
boven bewoond gebied verbiedt.
Als die Luchtvaartwet maar eens 
zou worden versoepeld, zou het veel 
drukker kunnen worden in het ste-
delijke luchtruim. Michiel Snoek 
zou bijvoorbeeld ook naast Hemd-
voorhem.nl een Jurkjevoorhaar.nl 
kunnen oprichten. Dat zit er nog 
even niet in. ‘Ik ben dit bedrijf vier 
jaar geleden begonnen en we zitten 
nu toch al aan 1200 bestellingen per 
maand. Voorlopig blijf ik me op deze 
marktniche richten. Het is ook geen 
geheim dat mannen, veel meer dan 
vrouwen, als het op mode aankomt 
een hekel hebben aan shoppen. 
Maar als dat via internet kan, vinden 
ze het best.’
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 WEBSHOPPEN   Drones moeten de man in het nieuw steken

Vangen!

QUOTE VAN DE WEEK

Cees de Rijke (91), oprichter 
van transportbedrijf De 
Rijke uit Spijkenisse, in het 
Algemeen Dagblad. 

Ik wil nog van 
alles en heb 
geen zin om in 
mijn stoel te 
gaan zitten 
afwachten.
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Net als honderd jaar geleden worden 
de loopgraven maar weer eens betrok-
ken. Weliswaar zijn ze nog hoofdzake-
lijk van economische aard. Maar wie 
zal ontkennen dat de nu door Rusland 
en het westen begonnen diplomatieke 
stellingenoorlog kan ontaarden in een 
heus militair confl ict? En net als een 
eeuw geleden is de aanleiding een aan-
slag. De schaal van de aanslag is deze 

keer heel wat groter, want indertijd ging het om twee slacht-
off ers, nu om bijna driehonderd.

Zoals altijd zijn er verschillen. De historie mag zich altijd her-
halen, maar ze doet dat in een telkens andere vorm. In de 
Grote Oorlog vormden Rusland, Frankrijk en Groot-Brittan-
nië een alliantie tegen de centrale mogendheden, waaronder 
Duitsland en de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. 
Nu staat Rusland alleen en hebben Duitsland, Oostenrijk, 
Hongarije, Polen en nog een reeks Midden- en Oost-Europe-
se landen voluit voor het Westen gekozen.

Zoals in elk uit de hand lopend (meta-)politiek confl ict moe-
ten ook nu weer de mensen die elkaar bij alle verschillen als 
buren nauwelijks tot last zijn het ontgelden, wanneer gewa-
pende bendes uit ideologische motieven of voor geldelijk ge-
win elkaar juist komen opzoeken om een potje te knokken. 
Het vreemde is dat de historie zich steeds herhaalt, maar dat 
sommigen daar niets van leren.

Zoals altijd helpt schelden niet. Men kan Vladimir Poetin 
voor de voeten werpen dat hij KGB-spion was voor de Sovjet-
Unie. Maar menige oud-spion van de Amerikaanse CIA, me-
nige ‘secret servant’ van de Britse geheime dienst zal trots zijn 
op wat hij voor de westerse wereld tijdens de Koude Oorlog 
betekende toen het erom ging een Warme Oorlog af te wen-
den. Men kan Poetin verwijten zich tot nieuwe tsaar te ont-
wikkelen. Maar was er, zowel in het Westen als in zijn eigen 
land in de Sovjet-tijd, misschien niet soms een fractie wee-
moed naar dat eerdere tsarenrijk?

Over twintig, vijft ig, honderd jaar zullen wij en onze nazaten 
moeten beoordelen hoe het verder ging met de wereld, in 
2014. Misschien zal worden vastgesteld dat de confl icten uit-
eindelijk verstandiger zijn opgelost dan een eeuw dáárvoor. 
Dan is het wel nodig dat we nu eindelijk van de historie, die 
zich zoals altijd weer dreigt te herhalen, gaan leren.

De loopgraaf in


