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Na de zomervakantie wordt het 
cao-overleg in het beroepsgoede-
renvervoer hervat. De werkgevers 
hebben de vakbonden uitgeno-
digd op 10 september weer te 
gaan praten.

De bonden beraden zich nu intern of ze op 
de uitnodiging van Transport en Logistiek 
Nederland (TLN) ingaan. FNV Bondge-
noten en CNV Vakmensen willen dat hun 
looneis van 3% weer op de agenda van het 
overleg zal verschijnen. Maar hoewel TLN 
zich daarover in zijn brief aan de bonden 
niet over uitlaat, ziet zowel FNV als CNV 
de toenadering die TLN klaarblijkelijk 
zoekt als een doorbraak.
Onderhandelaar Egon Groen van FNV 
Bondgenoten stelt dat er ‘beweging’ is bij 
de werkgevers, na maanden van vak-
bondsacties bij een reeks transportbedrij-
ven en de distributiecentra van grote su-
permarktketens. Tjitze van Rijssel (CNV) 
noemt het ontbreken van een nieuwe cao 
‘niet goed voor de bedrijfstak’.

tenlandse collega’s moeten worden. FNV 
Bondgenoten stelde onlangs een ‘tienpun-
tenplan’ tegen die verdringing op.
Het lijkt erop dat de vakbeweging het in 
september te hervatten overleg nu ook wil 
aangrijpen om op een breder terrein dan 
alleen de loonparagraaf afspraken te ma-
ken. CNV-onderhandelaar Van Rijssel 
zegt zich bijvoorbeeld te kunnen voorstel-
len dat nu over een cao wordt gesproken 
met een looptijd van meer dan één jaar.
FNV Bondgenoten wil met de werkgevers 
in gesprek komen over het ‘tienpunten-
plan’. Elementen daarvan zijn de aanspra-
kelijkheid van opdrachtgevers van trans-
portbedrijven voor de naleving van de cao 
en de handhaving van de cabotage- en de 
rij/rustregels. De bond wil ook de NIWO-
vergunning voor vervoerders over de weg 
koppelen aan het kenteken waarmee het 
bedrijf rijdt. 
Na de zomer – misschien nog voor de her-
vatting van het cao-overleg – wil minister 
Asscher (Sociale Zaken) zijn wetsvoorstel 
‘Aanpak Schijnconstructies’ indienen.

Van Rijssel wil eerst ‘meer duidelijkheid’ 
over de gespreksonderwerpen die de 
werkgevers op 10 september willen enta-
meren. De brief van TLN gaat volgens hem 
‘op geen enkele wijze in op de eisen van de 
bonden’. De bonden gaan dan ook door 
met de voorbereiding van acties, maar 
willen ook wel eens horen waar TLN en de 
Vereniging Verticaal Transport, de andere 
werkgeversorganisatie uit het cao-overleg, 
mee op de proppen komen.
De bestaande cao is inmiddels geëxpi-
reerd, maar de erin vervatte arbeidsvoor-
waarden blijven van kracht tot er een nieu-
we cao is. De vakbeweging deed voorstellen 
voor een korte, éénjarige, cao met als be-
langrijkste eis een loonsverhoging van 3%, 
waar de werkgevers een loonbod van 0% 
tegenover stelden. Op die looneis zijn in-
middels overigens enkele individuele be-
drijven al ingegaan.
Vervolgens zouden, vonden de bonden, de 
sociale partners moeten overleggen over 
een grondigde restauratie van de cao voor 
latere jaren. Een belangrijk onderwerp 
daarbij zou de ‘verdringing’ van Neder-
landse chauff eurs door goedkopere bui-
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 WEGVERVOER  TLN nodigt vakbeweging uit, bonden spreken van doorbraak

Cao-overleg wordt in 
september hervat

FOLKERT NICOLAI

ZIE OOK PAGINA 5

SCHEEPVAART
De Noordelijke Zee 
Route (NSR) die boven 
Rusland langs loopt, 
zal dit jaar een maand 
eeder bevaarbaar zijn 
dan in 2013. Volgens 
het Global Ice Center 
(GIC)zal de Noordoost-
passage half augustus ijsvrij zijn. Dat is gunstig voor de 
zeevaart, de noordelijke route kan fl inke brandstofbe-
sparingen opleveren voor het Azië-Europa verkeer.  
Rekenkundige modellen van GIC voorspellen dat de 
noordelijke route naar het Verre Oosten zo’n zes weken 
openblijft en begin oktober weer dicht zal vriezen. 

Noordelijke route eerder open

LUCHTVRACHT
Rusland overweegt het luchtruim boven Siberië te 
sluiten voor Europese luchtvaartmaatschappijen, als 
reactie op de sancties die door Europa zijn ingesteld 
tegen Rusland. De sluiting van het luchtruim boven 
Siberië zou Europese luchtvaartmaatschappijen met 
hoge kosten opzadelen. Vluchten naar bijvoorbeeld 
China en Japan zouden moeten worden omgeleid, 
waardoor ze langer zouden duren en de brandstofreke-
ning stevig op zou lopen. Een eventuele sluiting zou 
Rusland overigens ook veel geld kosten, aangezien de 
Europese luchtvaartmaatschappijen betalen voor de 
toegang tot de routes over Siberië. Het gaat om een 
bedrag van 300 miljoen dollar.

Russen: niet vliegen boven Siberië

procent is het aandeel van 
Europese rederijen binnen de 
top-20 van ‘s werelds grootste 
carriers. Europa wint dus ten 
opzicht van de Aziatische 

rederijen. Dat is sinds 1979 niet meer voorgekomen. 
Toen hadden Europese rederijen, die de containervaart 
hebben opgericht, 52% van het Top 20- tonnage. Tien 
jaar later was dat aandeel door de Aziatische rederijen 
terug gedrongen naar 35%. Het Europese marktaandeel 
zal nog verder groeien door de overname van CSAV 
door Hapag-Lloyd.

52

CARRIERS EUROPA WINT 

EXPRESVERVOER
Deutsche Post (DP) zag de nettowinst over het tweede 
kwartaal stijgen met 9% naar 461 miljoen euro. Het 
bedrijfsresultaat kwam uit op 654 miljoen euro op een 
omzet van ruim 13,7 miljard euro. De mooie groeicijfers 
komen grotendeels voor rekening van pakketdochter 
DHL Express en het postvervoer, meldt het Duitse 
concern. Bij de divisie expeditie en logistiek was sprake 

van mindere resulta-
ten. Topman Frank 
Appel van DP mikt nog 
steeds op een 
bedrijfswinst van 2,9 
tot 3,1 miljard euro 
voor het lopende 
boekjaar.   

Winst DP naar bijna half miljard

WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL
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Duitsland heeft z’n tol, 
Frankrijk slaat op hol
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Transportsector gaat de 
sancties ook voelen

3DEZE WEEK

Vlaamse LZV-proef al bijna 
mislukt voor het begin
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De Eemshaven als hub voor de 
windparken op de Noordzee
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‘Rotterdamse 
belastingdienst 
is niet mis’
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL:  TLN nodigt bonden uit om cao-overleg te hervatten 

Ja, terminals hebben zich niet voorbereid op economisch herstel 

Ja, blij dat die Tweede Maasvlakte eindelijk opengaat 

Nee, ik rij/vaar nog steeds fluitend door die haven heen

Anders

34 %

41 %

14 %

11 %

De congestie is terug in de 
Rotterdamse haven 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 440 mensen op de stelling van 30 JULI

Directeur-eigenaar Piet Blanken-
daal (71) van het gelijknamige 
Westfriese koelopslagbedrijf had 
het al een tijd geleden aangekon-
digd. ‘Die uitbreiding in 
Rotterdam komt er.’ Vorige week 
nam hij het vrijwel nieuwe pand 
(25.000 palletposities) van het 
failliete koelopslagbedrijf De 
Jong in Ridderkerk over. Er volgt 
nog meer, verzekert hij.

Een langgekoesterde wens gaat in 
vervulling met de uitbreiding in 
Rotterdam na uw rentree in de 
koel-en vriesopslag in 2009?
We hebben lang moeten zoeken 
naar de beste locatie voor de opslag 
van gekoelde en bevroren levens-
middelen die ook goed aansloot op 
onze activiteiten in de bestaande 
Noord-Hollandse vestigingen in 
Tuitjenhorn en Velsen. Het gaat 
dan uiteindelijk nog om de prijs, 
want je wilt er niet meer voor geven 
dan je denkt er ook weer uit te ha-
len. Het is uiteindelijk gelukt en vo-
rige week woensdag vloog de kogel 
door de kerk.

Wat heeft  de aanwinst gekost?
Dat hou ik liever voor me. Ik pro-
beer het ook te verzwijgen voor de 
Rotterdamse belastinginspec-
teurs, want die zijn niet mis. (lacht)

U hebt met de Duitse supermarkt-
keten Metro, moederholding van 
Makro, ook al direct een grote 
klant aan de haak geslagen. Zit 
het pand met deze ene grote partij 
al direct vol?
Voorlopig staat het pand nog leeg, 
want we moeten er nog het een en 
ander aan vertimmeren. We heb-
ben met Metro wel een wereldspe-
ler binnengehaald waarvoor wij de 
opslag en distributie gaan doen 
vanuit Ridderkerk voor de vesti-
gingen van deze Duitse super-
marktketen in 29 Europese landen. 
Dat gaat overigens wel in fases ge-
beuren. 

Om welke producten gaat het dan 
precies?
Alle diepvriesproducten van Me-

tro die je in hun supermarkten 
kunt kopen en die via de Rotter-
damse haven in reefercontainers 
worden aangevoerd. Dat is een 
beetje het verhaal.

In het Noord-Hollandse Tuitjen-
horn verricht u opslag en 
distributie van versproducten 
voor Makro en maakt u gebruik 
van wegvervoerder Peter Appel 
Transport. Wordt dezelfde 
vervoerder ingezet voor de 
nieuwe vestiging in Ridderkerk? 
Nee, Peter Appel is niet actief in het 
internationaal wegvervoer. We 
gaan dan ook zoeken naar een ge-
schikte transporteur voor het in-
ternationaal vervoer. Dat gaat on-
getwijfeld een Rotterdammer 
worden. Zelf zijn we het zeker niet. 

Wat gaat u nog meer doen in 
Ridderkerk? 
We gaan ook heel veel ingevroren 
pluimvee uit Zuid-Amerika via 
Ridderkerk distribueren voor an-
dere partijen. Verder richten we 
ons op alles wat zich aandient. 

Krijgt de nieuwe vestiging in  
Ridderkerk ook een veterinair 
inspectiepunt?
We hebben de aanvraag ingediend 
en we zouden ook niet kunnen be-
denken waarom het niet zou wor-
den toegestaan. Er is ook al een 
keuringsstation in Barendrecht, bij 
wijze van spreken aan de overkant 
van de straat. Waarom bij een an-

der wel en bij ons niet? Ik kan dan 
ook geen reden bedenken waarom 
wij geen toestemming zouden krij-
gen, maar met de overheid weet je 
het nooit.  

Is met de acquisitie van de 
koelhuizen in Ridderkerk het 
expansieverhaal voor Blanken-
daal Coldstores afgerond? 
Zeker niet. We hebben nog wel een 
paar dingen op ons verlanglijstje 
staan. Wij zijn dan ook nog lang 
niet klaar met onze expansieplan-
nen. Ik hoop daar over enkele 
maanden meer over te kunnen ver-
tellen. We zijn er nog mee bezig.

U houdt het spannend?
Het is wel in hetzelfde metier. In de 
ene haven zoals in Velsen zijn we 
meer op de visopslag gericht en in 
andere zoals nu in Rotterdam meer 
op de vleesopslag. Iedere haven 
heeft  zo wel een eigen specialisme, 
maar we hebben ons oog op nog 
wat andere dingen en locaties laten 
vallen. Het enige wat ik er verder 
wel over kan zeggen is dat het meer 
zal gaan om vriesfaciliteiten bij fa-
brieksmatige producenten.  

Concurrent Kloosterboer krijgt er 
langzaam een stevige rivaal bij 
met deze expansieplannen?
Iedereen krijgt wat-ie verdient. 
Ook concurrentie.

U hebt eerder gezegd het wat 
rustiger aan te gaan doen als ook 
de expansieplannen in Rotterdam 
zijn ingevuld.     
Het is eigenlijk heel simpel. Ons 
bedrijf moet gewoon door. We zijn 
druk bezig met het vormen van een 
nieuwe directie en die is goeddeels 
ingevuld. We moeten her en der 
nog wat uitproberen en dan blijf ik 
daar nog een beetje bij totdat ik er 
geen zin meer in heb. 

U gaat dus gewoon door
Ja. Iedere zaterdag valt ook Nieuws-
blad Transport in de bus en alleen 
dat al lokt mij naar het kantoor. 

PIET BLANKENDAAL, BLANKENDAAL COLDSTORES

‘Wij zijn nog lang niet klaar 

met onze expansie’  

JOHN VERSLEIJEN

C
O

M
M

E
N

T
A

A
R

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De Vlaamse proef met de ecocombi, de 
25,25 meter lange vrachtautocombina-
tie, dreigt op een mislukking uit te 
draaien, nog voor ze eigenlijk echt van 
start is gegaan. Verladers en vervoer-
ders in België en Nederland spreken 
van een ‘fl op’. Misschien is dat voorba-
rig. Vlaanderen kan immers de eisen 
die het aan het vervoer met ecocombi’s 
stelt, alsnog versoepelen.

Het gewest zou zich daartoe nog eens op de hoogte kunnen 
stellen van de Nederlandse ervaringen met deze voertuigen. 
Die zijn ronduit gunstig. In de ongeveer tien jaar dat ecocom-
bi’s – het zijn er al duizend - over Nederlandse wegen rond-
rijden, heeft  zich niet één ernstig verkeersincident voorge-
daan waarbij zo’n combinatie was betrokken. De milieu- en 
effi  ciëntievoordelen ervan zijn intussen volledig uit de verf 
gekomen.

De Vlaamse verladersorganisatie OTM heeft , samen met 
haar Nederlandse evenknie EVO en Transport en Logistiek 
Nederland, alarm geslagen over de moeizame introductie 
van de ecocombi op het Vlaamse wegennet. Op de tien voor 
ecocombi’s aangewezen trajecten, hoofdzakelijk tussen grote 
industriële centra, distributiecentra aan de randen van ste-
den en de havens, hadden negentig bedrijven ingeschreven. 
Van slechts een handvol bedrijven werd de aanvraag toege-
wezen.

De andere kregen een afwijzing in de bus, omdat hun eco-
combi zich op enig moment nabij het laad- of losadres zou 
moeten mengen in het algemene verkeer, waaraan ook zwak-
kere partijen, zoals (brom)fi etsers en voetgangers deelnemen. 
De Nederlandse ervaring is dat zulke verkeerssituaties met 
ecocombi’s niet extra bedreigend hoeven te zijn, ook niet in 
vergelijking met conventionele vrachtauto’s.

Volgens de drie organisaties hebben veel bedrijven bij de aan-
vraag ook hun hoofd gestoten door de onmogelijkheid om het 
ingediende plan in goed overleg met de autoriteiten zo te wij-
zigen dat het met wat passen en meten wèl aan de veiligheids-
criteria voldoet. Deze ambtelijke rigiditeit moet worden 
doorbroken. Een proef neem je samen, in gesprek met elkaar. 
Alle serieuze aanvragers hadden ten minste voor een nader 
gesprek moeten worden uitgenodigd om de vraag te beant-
woorden: hoe pakken we dit aan?

Wat de zaak er niet gemakkelijker op maakt, is dat het Vlaams 
Gewest een regeringswisseling heeft  doorgemaakt. Hilde 
Crevits is als minister van Mobiliteit en Openbare Werken 
opgevolgd door Ben Weyts. Onder Crevits (CD&V), die nu 
het Departement van Onderwijs bestuurt, is de voorberei-
ding van de ecocombiproef begonnen. Weyts, de N-VA-poli-
ticus die op Mobiliteit in haar voetsporen treedt, zal zich eerst 
in de materie moeten inwerken.

Maar hij heeft  er een klus bij op het bord geladen, want Weyts 
moet ook een oplossing vinden voor de ‘Vlaamse Rand’, het 
vraagstuk van de ‘verfransing’ van de gemeenten rondom 
Brussel. Welbeschouwd is het dossier ‘ecocombi’ in vergelij-
king daarmee een ‘makkie’. Maar of Weyts er ook voldoende 
tijd voor zal weten vrij te maken? 

Weytse perspectieven
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Maasvlakte krijgt Rijks 
Inspectie Terminal

DOUANE

Chinese verladers eisen 
compensatie van KLM 

uitgevoerd door de gespecialiseerde 
inrichting van de terminal. De 
dienst spreekt van ‘een versterking 
en stimulans voor bedrijven in de 
Rotterdamse haven, die de haven als 
toegangspoort van Europa onder-
steunt’. 

Hondentrainingsbaan
Het project omvat verder een prak-
tijktrainingscentrum en een hon-
dentrainingsbaan. De bouw moet 
medio volgend jaar beginnen en het 
proces van aanbesteding is inmid-
dels in gang gezet met de selectie van 
een aantal adviseurs. Met de bouw 
van het RIT, dat overigens de eerste 
in zijn soort is, wordt de oppervlakte 
van het huidige complex verdubbeld 
tot ongeveer vier hectare. | ROB MACKOR

De Douane wil een Rijks Inspectie 
Terminal (RIT) op de Tweede 
Maasvlakte bouwen. Dat komt 
naast het huidige Douanekantoor 
op de Maasvlakte en moet in de 
tweede helft  van 2016 worden opge-
leverd.

Met de bouw van dit ‘RIT’ wil de 
Douane de verwachte groei van het 
goederenvolume als gevolg van de 
opening van Maasvlakte 2 opvan-
gen. De dienst gaat er samenwerken 
met de Inspectiedienst Leefomge-
ving en Transport (ILT) en de Ne-
derlandse Voedsel en Warenautori-
teit (NVWA), waardoor controles 
gecombineerd kunnen worden. 
Volgens de Douane kunnen inspec-
ties straks ook effi  ciënter worden 

groep.  Eerder werd de maatschappij 
al voor de prijsafspraken veroor-
deeld door de Europese Commissie 
en moest zij een hoge geldboete be-
talen.
Air France-KLM schrijft  dat het 
aantal Chinese claimanten ‘nog on-
duidelijk’ is. Volgens de luchtvaart-
maatschappij zal op 24 september 
van dit jaar de procedure beginnen 
voor de Amsterdamse rechtbank.
De CCOIC is de vierde partij die een 
schadeclaim in Nederland indient te-
gen de Frans-Nederlandse lucht-
vaartgroep. Eerder melden zich 
Equilib, East West Debt en de Stich-
ting Cartel Compensation bij de Am-
sterdamse rechter. In totaal vertegen-
woordigen deze drie partijen bijna 
duizend verladers. | JOHN VERSLEIJEN

Een nog onbekend aantal Chinese 
verladers eist een fi nanciële scha-
devergoeding van KLM, Martinair 
en British Airways voor prijsaf-
spraken bij het opleggen van lucht-
vrachttoeslagen over de periode 
2000 tot 2007.

Dat meldt luchtvaartmaatschappij 
Air France-KLM in de juridische 
annex bij de recent gepubliceerde 
halfj aarcijfers.
In mei van dit jaar heeft  de China 
Chamber of International Commer-
ce (CCOIC) namens gedupeerde 
Chinese verladers een claim inge-
diend bij de Amsterdamse recht-
bank tegen de drie luchtvaartmaat-
schappijen, aldus de 
Frans-Nederlandse luchtvaart-

LUCHTVRACHTKARTEL

Forse groei 
voor Zeebrugge

Bezwaar tegen Duitse
uitbreiding Betuweroute

Egypte wil tweede 
Suezkanaal aanleggen

Minder omzet, meer 
winst bij Logwin

SCHEEPVAART
De goederenoverslag in de haven 
van Zeebrugge is in de eerste 
helft van het jaar met 3,7% geste-
gen tot 22 miljoen ton. De contai-
neroverslag groeide 10%. In ge-
wicht steeg de containeroverslag 
met 10,2% tot 10,9 miljoen ton, in 

aantal met 9,9% tot 1,06 miljoen 
teu. De afhandeling van ro/ro-la-
ding groeide met 5,8% tot 6,6 mil-
joen ton, vooral dankzij het eco-
nomisch herstel in het Verenigd 
Koninkrijk. 

SPOORVERVOER
Tegen de uitbreiding van de 
spoorlijn Emmerich-Oberhausen, 
het verlengde van de Betuwerou-
te, zijn 8000 klachten van burgers 
ingediend. Toch denkt Deutsche 
Bahn binnen twee jaar met het 

project te kunnen beginnen. De 
spoorlijn moet het vrachtverkeer 
over de Betuwelijn opvangen. DB 
wijst op de grote betekenis ervan 
voor het goederenvervoer tussen 
Noordrijn-Westfalen en de Rot-
terdamse haven.

SCHEEPVAART
Egypte wil evenwijdig aan het 
huidige kanaal een tweede Suez-
kanaal aanleggen. Dat heeft voor-
zitter Mohab Mamish van de be-
heersmaatschappij van het kanaal 
dinsdag gezegd. Mamish sprak 
over een ‘gigantisch project’. Het 
nieuwe kanaal moet 72 kilometer 
lang worden. Het Suezkanaal ver-
bindt de Egyptische havenstad 
Port Said aan de Middellandse Zee 
met Suez aan de Rode Zee. Het is 
163 kilometer lang. 

LOGISTIEK
Logwin behaalde in de eerste 
helft van dit jaar een aanzienlijk 
lagere omzet dan in dezelfde peri-
ode vorig jaar. De omzet kwam uit 
op 543,2 miljoen euro. Een jaar 
eerder was dat nog 622,8 miljoen 
euro. De daling is het gevolg van 
een saneringsoperaties bij de divi-
sie Solutions. Enkele slecht rende-
rende vestigingen werden geslo-
ten. Dat kwam meteen het 
bedrijfsresultaat ten goede. 

KORTVlaamse LZV-proef dreigt 
nu al een flop te worden 
 ECOCOMBI  Transportsector: ‘Vlaanderen stelt veel te zware eisen aan deelname’

Er dreigt niets terecht te 
komen van de proef met de 
ecocombi in Vlaanderen. 
Volgens de transportsector 
in België en Nederland 
worden veel te strenge 
selectiecriteria gesteld aan 
de kandidaat-deelnemers.

Volgens de Belgische en Nederland-
se verladersorganisaties OTM en 
EVO, en Transport en Logistiek Ne-
derland hebben ongeveer negentig 
bedrijven uit beide landen een aan-
vraag ingediend om aan de proef 
mee te mogen doen. Slechts een 
handvol van die aanvragen is geho-
noreerd. Niet één Nederlands bedrijf 
kan in de proef meedraaien.
Dat komt, zeggen de organisaties, 
voornamelijk door twee oorzaken. 
Zo zijn aanvragen afgewezen omdat 
de ecocombi (ook wel LZV genoemd) 
ergens aan het begin of het einde van 
het traject zich moet mengen met 
zwakker geachte verkeersdeelne-
mers, zoals (brom)fi etsers. Dit komt 
doordat ter plaatse de rijweg niet is 
afgescheiden van het fi etsverkeer.
De andere oorzaak is dat aanvragen 
zonder meer worden afgewezen, 
zonder dat de aanvrager in de gele-
genheid wordt gesteld om zijn voor-
stel aan te passen. Wie bijvoorbeeld 
een extra document aan zijn oor-
spronkelijke aanvragen wil toevoe-
gen, krijgt daartoe niet de kans.
Bij de Vlaamse overheid hadden in 
juni dit jaar 88 bedrijven uit beide 
landen een aanvrage ingediend. Sa-
men ging het om 250 routes. Dat aan-
tal is door de overheid teruggebracht 
tot slechts een tiental trajecten, maar 
dat was ook van meet af aan de opzet. 
Zo mag met ecocombi’s niet worden 
gereden op de Ring rond Antwerpen 
en delen van de Ring om Brussel. In 
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de Vlaamse zee- en binnenhavenge-
bieden mag alleen in een afgebaken-
de zone met combinaties van 25,25 
meter lengte worden gereden. Er zijn 
zes tracés aangewezen die ook naar 
Nederland leiden.
Tegen deze voorwaarden heeft  het 
bedrijfsleven nooit protest aangete-
kend. Maar de OTM trok in maart dit 
jaar al eens aan de bel, omdat het er 
naar uitzag dat alleen bedrijven die 
binnen tien kilometer van de snelweg 
zijn gevestigd aan de proef mochten 
meedoen. Daardoor zouden veel 
kandidaat-deelnemers al afvallen.
De proef werd al in 2009 aangekon-
digd door toenmalig Vlaams minis-
ter van Mobiliteit en Openbare Wer-
ken Hilde Crevits. Daarna zat er 
jarenlang geen schot in, mede omdat 
Vlaanderen de uitkomsten van de 
ecocombiproef in Nederland wilde 
kunnen meewegen. In februari dit 
jaar verscheen ineens een uit decem-
ber daterend besluit om de proef te 
beginnen in het Staatsblad.
Toen leek het er nog op dat de proef 
voor de zomervakantie van start 
kon gaan. Gaandeweg werd duide-
lijk dat dit niet zou lukken. In juni 
moesten nog veel aanvragen onder 
de loep worden genomen. Eén daar-
van was die van Transportbedrijf 
Van der Velden uit Bleiswijk, een 
sierteeltvervoerder die een groot 
deel van Nederland en Vlaanderen 
bestrijkt. Het bedrijf schreef zich in 
met twee ecocombi’s. Eén van die 
twee combinaties was de duizendste 
extra lange combinatie die in Neder-
land werd geregistreerd.
De transportorganisaties beginnen 
de moed nu een beetje te verliezen. 
Ze roepen de Vlaamse autoriteiten 
op, aanvragers in elk geval in staat te 
stellen hun plannen desgewenst bij 
te schaven, opdat ze alsnog aan-
vaardbaar kunnen worden gemaakt.
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transporteurs moeten dan hoge – 
voor velen onbetaalbare - borgstel-
lingen afgeven. Daarbij vallen de ex-
tra garantstellingen aan de grens in 
het niet. Tegelijkertijd lijken de ge-
volgen ook ernstig voor de Russische 
invoer, omdat de kostprijs dan tot 
3,7 miljard euro zou oplopen. 
Kremlinologen krijgen er ook geen 
vinger achter wat de plannen van 
president Vladimir Poetin precies 
zijn. Hun voorzichtige voorspelling: 
de soevereiniteit van internationale 
verdragen niet erkennen, de staats-
kas spekken en uiteindelijk, als de 
Russische economie er zelf onder 
gaat lijden, akkoord gaan met het 
respecteren van de conventie.

Agrologistiek
Ook de Russische vergeldingsacties 
ten aanzien van Europese sancties 
blijven dreigend. Van de specifi eke 
sectoren kan de Nederlandse agri-
business, incluis de agrologistiek, 
het grootste kind van de rekening 
worden; deze neemt immers bijna 
zestig procent van de export naar 
Rusland voor haar rekening. Machi-
nes, waar vooral landbouwmaterieel 
onder valt, exporteerden Nederland 
in 2013 voor een waarde van 3,2 mil-
jard euro. Denk daarbij ook stalsy-
stemen en andere technologie. Daar-
na volgen komen de voeding, dieren 
en bloemen, voor zo’n 1,25 miljard 
euro. Hiervan wordt, volgens cijfers 
van EVO, op transport gezet: zuivel 
(276 miljoen), vlees (128 miljoen), 
afval van landbouwproducten (103), 
dierlijk vet (121), fruit en bewerkin-
gen (232), bloemen en planten (305), 
bereidingen van graan (71).
Sitskoorn: ‘Er hoeft  maar ergens een 
beestje ontdekt te worden, of we 
staan stil voor de grens.’ En dan? 
‘Dan hebben we grote pech.’
Volgens ingewijden staan zuivelpro-
ducten bovenaan de lijst voor een 
Russisch boycot van de Nederlandse 
agrifood. Want waar men zelf ge-
noeg van heeft  of kan terugvallen op 
een goede buur (Wit-Rusland, voor-
heen ook al de ‘witte’ motor van de 
Sovjet-Unie), dat is altijd goed voor 
een importverbod.  Let wel: de Hol-
landse kaas blijft  mogelijk buiten 
schot. Daar zijn de Russen zo dol op, 
dat de overheid het eigen volk deze 
niet wil onthouden.

‘W
e hebben een 
studie ge-
maakt van 
die honder-
den pagina’s 

die de Europese Unie heeft  op-
gesteld, zodat wij concreet 
kunnen aangeven op welke 
goederen dit consequenties 
heeft ,’ zegt adjunct-hoofdre-
dacteur Joost Sitskoorn.
Woordvoerder Raymond Mens 
valt Sitskoorn bij over de actuele 
stand van zaken: ‘De vragen tot nu 
toe komen vooral van bedrijven die 
nieuwe contracten (willen) afsluiten 
en zich afvragen of de sancties ook 
betrekking hebben op hun goede-
ren’, zegt woordvoerder Raymond 
Mens namens EVO, die zo’n twintig-
duizend handels- en productiebe-
drijven vertegenwoordigt die goede-
ren vervoeren. ‘Zo kregen wij 
bijvoorbeeld een vraag over diepzee-
boringen; een bedrijf dat trappen le-
vert vroeg zich af of de sancties ook 
op zijn bedrijfsvoering van toepas-
sing zijn. Dat is niet het geval.’
De nieuwste Europese strafmaatre-
gelen tegen Rusland hebben te ma-
ken met de vliegramp in Oekraïne. 
Er was al sprake van een zogeheten 
drietrapsraket aan sancties waarbij 
met name Russische personen en be-
drijven werden geraakt, maar het 
neerstorten van de MH17 zorgde er-
voor dat de Europese Unie een extra 
sanctiepakket versneld afk ondigde. 
Hiermee worden specifi ek sectoren 
aangepakt.
Het gaat dan met name om goederen 
en technologieën in de militaire sec-
tor en olie-industrie. Naar een na-
tuurlijk of rechtspersoon in Rusland 
mag niet meer verkocht, geleverd, 
overgedragen of uitgevoerd worden. 
Ook is er een verbod ingesteld tegen 
zes fi nanciële instellingen, waaron-
der Sberbank (Spaarbank), de be-
langrijkste bank van het land. Euro-
pees kapitaal mag niet meer naar 
deze banken stromen. Mens: ‘Veel 
ondernemers vragen dus ook of zij 
nog een Russische bank kunnen ge-
bruiken om borg te staan voor de be-
taling van een internationale trans-
actie.’

Onrust
In sommige Europese landen leiden 
de sancties tot onrust. Handelska-
mers beschuldigen politici ervan 
zich de afgelopen maanden te radi-
caal hebben opgesteld tegen Rus-
land. Bedrijven in onder meer België 
en Polen zijn boos dat varkensvlees 
en appels niet meer geëxporteerd 
mogen worden, omdat Rusland 
heeft  gereageerd op de sancties met 
allerlei importverboden. En de angst 
is er dat deze Russische vergeldings-
acties pas het begin zijn.
In Nederland is er vooralsnog meer 
begrip. Dit heeft  veelal te maken met 
het aantal Nederlandse slachtoff ers 
bij de vliegramp, waardoor de roep 

om hard optreden tegen Rusland 
door een groot deel van het bedrijfs-
leven is gerespecteerd. Bovendien 
heeft  exportkredietverzekeraar 
Atradius aangegeven Rusland nog 
steeds als een land met een ‘gemid-
deld risico’ te classifi ceren, al geeft  
het wel aan de situatie nauwlettend 
in de gaten te houden.
Ook EVO schaart zich achter de 
sancties tegen Rusland, al bestaat de 
totale export naar Rusland voor 48 
procent uit machines en transport-
middelen. Een forse miljoenenstrop 
dreigt, aangezien de exportwaarde 
naar Rusland 6,9 miljard euro be-
draagt. ‘De Nederlandse economie 
gaat veel meer last krijgen van de 
Russische tegenmaatregelen dan 
van de Europese sancties’, bena-
drukt Sitskoorn. Het eff ect van de 
Amerikaanse sancties richting Rus-
land zoekt EVO momenteel ook uit.
Met het openen van een nieuwe 
hulplijn (in april kwam exportnet-
werk Fenedex ook al met een Rus-
land Desk, in samenwerking met 
onder meer logistiek dienstverlener 
Ahlers) werd een maand van zeer 
woelige kwesties met Rusland afge-
sloten. Waar de Russen eerder dreig-
de per 1 juli uit de TIR-conventie te 
stappen, kwam men daar op het laat-
ste moment toch nog op terug. 
Eerder dit jaar waarschuwde de IRU 
bij monde van secretaris-generaal 
Umberto de Pretto al voor het in-
trekken van de TIR-dekking in Rus-
land, omdat 95 procent van alle dou-
anekantoren in Rusland nog steeds 
een extra garantie wenst naast het 
TIR-carnet. 
Op 1 juli bevestigde de Russische 

douane offi  cieel dat de beslissing om 
een mogelijk exit is uitgesteld tot 30 
november.   Een belangrijke rol is 
daarbij weggelegd voor het nieuwe 
hoofd van de permanente IRU-dele-
gatie in Moskou, die medio juni 
werd aangesteld. Dmitri Chelsov is 
een ervaren transport- en logis-

tiekspecialist, onder meer door zijn 
jarenlange werk voor TNT Express 
Worldwide. Minstens zo waardevol 
is hij door zijn vele connecties in het 
Russische Lagerhuis. Chelsov moet 
echter tot de hoogste gelederen van 
het Kremlin geraken om de IRU echt 
van dienst te zijn.
Bovendien zijn de problemen aan de 
Russische grens volgens Sitskoorn 
nog lang niet opgelost. De Neder-
landse transportsector moet voor 
2014 rekening houden met een scha-
depost tussen de 40 en 60 miljoen 
euro opgelopen. ‘Als je een extra ga-
rantstelling moet betalen, die al snel 
kan oplopen tot zo’n tweeduizend 
euro per rit, en je hebt zo’n twintig-
duizend ritten op Rusland per jaar, 
dan kun je het minimale bedrag uit-
rekenen.’ De schade neemt daar-
naast toe omdat het gaat om extra 
administratieve rompslomp en het 

kapitaliseren van tijd en energie. De 
wachttijden bedragen aan sommige 
grensovergangen zelfs vier à vijf da-
gen.
Al gaat het in dit geval ‘slechts’ om 
Nederland. Voor de gehele Europese 
Unie kan de houding van de Russi-
sche douane een miljardenbedrag 
aan extra kosten met zich meebren-
gen. 
Met haar blog ‘Onze chauff eurs zijn 
geen pin-automaat’ heeft  ook kers-
vers Europarlementariër Agnes Jon-
gerius aan de Europese Commissie 
en met name Eurocommissaris Siim 
Kallas gevraagd om Rusland hierop 
wederom aan te spreken. Met name 
het feit dat chauff eurs uit heel Euro-
pa met een fl inke hoeveelheid cash 
aan hun reis naar Rusland beginnen, 
baart haar extra zorgen. 
Al is het inmiddels de vraag wat de 
invloed van Kallas is, gezien het feit 
dat de Russische (douane)-autoritei-
ten al meer dan een jaar de TIR-con-
ventie schenden. Zelfs naar de Rus-
sische rechter, dat onlangs een 
uitspraak deed tegen de huidige 
houding van de eigen douaniers, 
wordt niet geluisterd door zowel de 
Asmap, de Russische borginstelling 
die namens de staat de invoerrech-
ten int, als de Federale Russische 
Goederendienst, dat onder het Mi-
nisterie van Economische Ontwik-
keling en Handel valt.

Kremlinologen
De toekomstige maanden bieden 
weinig houvast. Als een donkere 
wolk hangt het mogelijk alsnog op-
stappen van Rusland boven het TIR-
verdrag. Met grote gevolgen, want 
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Tientallen vragen heeft de verladersorganisatie EVO de afgelopen dagen moeten verwerken. Op don-
derdag ging de helpdesk HandelmetRusland.nl open, om haar leden te informeren over de huidige en 

toekomstige sanctie-oorlog waar de Europese Unie met Rusland in verzeild is geraakt.

Donkere wolken vanuit Rusland
 SANCTIES  Tegenacties Kremlin hangen transporteurs boven het hoofd 

Dat chauffeurs met 
veel cash naar 
Rusland moeten 
reizen, baart zorgen.

GEERT JAN HAHN

KALLAS
In een interview met het Estse 
medium Eesti Päevaleht heeft 
Siim Kallas (Eurocommissaris voor 
Transport) gezegd dat de sancties 
Rusland harder zullen raken dan 
vice versa. Volgens hem hebben 
denktanks becijferd dat de handel 
met Rusland minder groot is dan 
vaak verondersteld. ‘Zelfs in 
Duitsland. Maar sommige 
individuele bedrijven zijn wél 
afhankelijk van Rusland.’
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WINDMOLENPARK FEEDERDIENST

BOW Terminal sleept 
recordklus in de wacht

Nieuwe dienst tussen 
Tilbury en Zeebrugge 

De BOW Terminal in Vlissingen 
heeft  een opdracht in de wacht ge-
sleept voor opslag en transport van 
de funderingen voor 75 windmo-
lens van het windpark Gemini in  
de Nederlandse Noordzee.

Dit grootste windpark van Neder-
land, met een vermogen van 600 
Megawatt, wordt zo’n 55 kilometer 
ten noorden van Schiermonnikoog 
gebouwd. Ook voor de vier jaar gele-
den geopende BOW Terminal is het 
project het grootste tot nu toe. 
Inmiddels zijn de eerste ‘monopiles’ 
vanuit Roermond per barge gearri-
veerd. De levering daarvan loopt 
door tot het komende voorjaar in 
een tempo van twee per week. Ze 
worden het volgend zomerseizoen in 

zee geplaatst door Van Oord met het 
speciaal voor dit soort klussen ont-
worpen installatieschip ‘Aeolus’. 
Het is nog niet helemaal zeker of de 
‘Aeolus’ de 850 ton zware elementen 
in Vlissingen aan boord neemt. Mo-
gelijk gaan ze eerst per barge naar 
Eemshaven en daar het installatie-
schip op. Zo kan worden bespaard 
op kostbare vaartijd van het peper-
dure schip.
Voor BOW, in handen van de Kloos-
terboer-groep, is het al het 25e pro-
ject. Directeur Arjen Pattenier ziet 
de klus als een erkenning van de ter-
minal en de werknemers. Het com-
plex is recentelijk met drie hectare 
uitgebreid tot 25 hectare en beschikt 
over vier kranen, waarvan de groot-
ste 1500 ton aan kan. | ROB MACKOR

Port of Tilbury, Port of Zeebrugge 
en SCS Multiport zijn een nieuwe 
feederdienst gestart die voor een 
betere verbinding tussen Londen 
en het Verre Oosten moet zorgen. 

De dienst, die per 3 augustus is ge-
start en op 5 augustus zijn eerste of-
fi ciële afvaart heeft  ondernomen, zal 
twee keer per week gaan varen. De 
dienst moet ervoor zorgen dat Lon-
den beter is aangesloten op de grote 
oost-west handelsroutes en zorgt te-
gelijkertijd voor een noord-zuid ver-
binding tussen Engeland en België. 
Daardoor moet ook direct de door-
voer vanuit Zuid-Amerika naar Bel-
gië makkelijker worden volgens een 
woordvoerder van het bedrijf SCS 
Multiport, dat de scheepvaartdienst 

tussen de London Container Termi-
nal in Tilbury en Zeebrugge ver-
zorgt. 
‘Tilbury is een haven die veel sche-
pen ontvangt vanuit Zuid-Amerika, 
terwijl Zeebrugge juist veel schepen 
uit het Verre Oosten ontvangt’, zegt 
hij. ‘Met een dienst tussen die havens 
willen wij doorvoer van en naar 
Londen en het Verre Oosten moge-
lijk maken.’ 
SCS Multiport is de initiatiefnemer 
van de nieuwe dienst. Het bedrijf 
chartert twee schepen en beheert 
daarnaast een eigen binnenvaartter-
minal in de Amsterdamse haven. 
Het bedrijf zal in ieder geval het ge-
neral cargo schip Vantage inzetten 
(4.533 dwt), die het bedrijf chartert 
van Nednor.  | TOBIAS PIEFFERS

KORT

Mengvoedervervoerders 
gaan samenwerken

PostNL bezorgt 
pakketten op zondag

Melkpoederproducent 
zet vol in op ‘blue road’

Heinz en Nabuurs 
samen in Nijmegen

ZAPWOORD KORT

Nijhof Wassink en R. Vos gaan sa-
menwerken in het vervoer van 
mengvoeder. Ze voegen een deel 
van hun vloot in dit marktseg-
ment daartoe samen. In totaal 
hebben de twee bedrijven een 
honderdtal mengvoedercombina-

ties op de weg, waarvan er 65 ‘de-
dicated’ rijden in de kleuren van 
de opdrachtgevers. Er zijn verder 
veertig ‘neutrale’ combinaties 
voor transporten van en naar Bel-
gië, Denemarken, Duitsland en 
Nederland. 

LOGISTIEK

PostNL begint een test met bezor-
ging van pakketten op zondag. De 
dienst is ontwikkeld met Cool-
blue, die de dienst als eerste web-
winkel aanbiedt. Online shoppers 
in Nederland en Vlaanderen kun-

nen hun bestellingen op zondag 
tussen 12 en 18 uur ontvangen. De 
landelijke bezorging op zondagen 
in Nederland is volgens PostNL de 
eerste op het Europese vasteland. 
De eerste pakketten op zondag 31 
augustus worden bezorgd. 

BINNENVAART

Vreugdenhil Dairy Foods, een gro-
te producent van melkpoeder, 
heeft vorig jaar de uitstoot van 
CO2 in het vervoer met 13% ver-
minderd door meer over het wa-
ter te vervoeren. Van de voor de 
havens van Rotterdam en Ant-
werpen bestemde containers 
wordt nu meer dan 90% per bin-
nenschip vervoerd in plaats van 
met vrachtauto’s; zo’n 4.000 con-
tainers, via de terminal van het 
Logistiek Centrum Gorinchem.

VASTGOED

H.J. Heinz en vervoerder Nabuurs 
gaan in Nijmegen ‘samenwonen’ 
in een 40.000 vierkante meter 
groot distributiecentrum. Van 
hieruit zullen Heinz-producten in 
de Benelux, de Duitstalige landen 
en Scandinavië worden verspreid. 
De sausfabrikant en Nabuurs wer-
ken al jaren samen, onder meer in 
het intermodale vervoer van de 
fabriek in Elst per binnenschip 
naar de Rotterdamse haven.

marktaandeel dat ongelijk gelijk is 
aan dat van 1979, toen lag dat markt-
aandeel op 52%. 
Dat is opmerkelijk, omdat Aziati-
sche rederijen jarenlang de boven-
toon voerden. In 1989 hadden zij de 
Europese reders teruggedrongen tot 
een marktaandeel van 35%. 
Langzaam maar zeker begonnen de 
Europeanen aan een inhaalslag. Dit 
marktaandeel zal nog verder groeien 
door de overname van CSAV door 
Hapag-Lloyd. Als ook de overname 
van CCNI door Hamburg Süd goed 
verloopt, zullen de Europese reders 
goed zijn voor 55% van het top 
20-volume stelt SeaIntel. De twintig 
grootste containerrederijen hebben 
samen 85,9% van het wereldwijde 
containertransport in handen. 

TOBIAS PIEFFERS

Maersk Line staat bovenaan de lijst,  
2M-partner MSC vrijwel onderaan. 

Alliantie van laatkomers
 BETROUWBAARHEID  G6 rederijen scoren slechtst op betrouwbaarheid tussen Europa en Azië

De zes leden van de G6-alli-
antie zijn de minst betrouw-
bare rederijen qua vaarsche-
ma, op de route tussen Azië 
en Noord-Europa. Gemeten 
over een periode van twaalf 
maanden kwamen zij 
gemiddeld slechts in 41% 
van de gevallen op tijd.

Met die score bezetten de zes rede-
rijen in de G6-alliantie (Hapag-
Lloyd, Hyundai, MOL, APL, Nip-
pon en OOCL) de allerlaagste 
plaatsen in de lijst van betrouwbare 
reders op deze specifi eke handels-
route. Volgens het maritieme analy-
sebureau SeaIntel is deze slechte 
performance consistent over het 
laatste jaar. 
Dat zal de voor de rederijen zelf een 
grote zorg zijn, stelt coo Alan Murp-
hy. ‘In het kader van tevredenheid 
van klanten, maar ook vanwege de 
kosten. Het is voor de reders duur 
om de te laat komende schepen weer 
op schema te krijgen, dat kost name-
lijk veel brandstof ’, zegt hij tegen 
Shippingwatch. 
De vertragingen van de schepen zijn 
niet alleen vervelend voor de verla-
ders die hun goederen te laat be-
zorgd zien worden, maar ook voor 
de terminals. Die krijgen namelijk te 
maken met verschuivingen in plan-
ningen, hoge piekbelastingen en als 
gevolg daarvan  congestie. Het is 
daarom opmerkelijk dat de G6-rede-
rijen deze maand zo’n 20.000 contai-
ners van Rotterdam naar Antwer-
pen afl eiden vanwege 
congestieproblemen bij ECT. Zij 
dragen immers zelf bij aan het ont-
staan daarvan. 

Maersk 
De laatkomerij van de G6-alliantie 
op de Noord-Europa-Azie route re-
fl ecteert ook op hun individuele 
punctualiteitsperformance, hoewel 
zij in de top 20 van containerrede-
ijen niet per se de onderste plekken 

bezetten. Zo scoren Hapag-Lloyd en 
APL over de maand juni 2014 beiden 
tussen de 75 en 77%, dat rond het ge-
middelde van 75,6% ligt. 
Binnen de top 20 van containerrede-
rijen is de Zwitserse nummer twee 
MSC één van de slechts presterende 
rederijen. Alleen NYK Line doet het, 

met een verschil van 0,1%, nog slech-
ter. NYK komt in slechts 71,4% van 
de gevallen op tijd. MSC’s prestatie 
staat in schril contrast met die van 
2M-partner Maersk Line, die met 
87,2% on-time arrivals de lijst aan-
voert. De Denen worden gevolgd 

door Hamburg Süd (85,2%) en het 
Zuid-Koreaanse Hanjin (78,9%). Se-
aIntel’s onderzoek van juni 2014 is 
gebaseerd op 10.420 havenaanlopen 
en de afl evering van 3,2 miljoen con-
tainers.
Het zal waarschijnlijk niet veel met 
de stiptheid te maken hebben, want 

Europese en Aziatische rederijen 
staan in die lijst kriskras door elkaar, 
maar toch wordt de top 20 van con-
tainerrederijen steeds Europeser. 
Niet per se in aantal, maar wel aan-
deel. Volgens SeaIntel hebben de Eu-
ropese rederijen momenteel een 
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Norbert doet grote     
 HALFJAARCIJFERS  Goede resultaten Norbert Dentressangle, DSV en UPS

Norbert Dentressangle doet 
een grote overname in de 
Verenigde Staten. Het 
bedrijf meldde dit in de 
marge van zijn halfj aarver-
slag. Een reeks bedrijven 
heeft  de cijfers over het 
eerste semester uitgebracht. 
De meeste waren gunstig.

Norbert Dentressangle heeft  een 
nieuwe zet gedaan op het mondiale 
logistieke schaakbord. Het van oor-
sprong Franse familiebedrijf, tegen-
woordig beursgenoteerd, neemt 
voor 750 miljoen dollar het Ameri-
kaanse Jacobson Companies over. 
De overname, die nog moet worden 
bekrachtigd door de Amerikaanse 
mededingingsautoriteit, denkt ‘ND’ 
in de loop van september af te ron-
den. De verkopende partij is Oak 
Hill Capital Partners, een investe-
ringsfonds dat Jacobson ontdaan 
van schulden moet opleveren.
Daarmee doen de Fransen een derde 
grote strategische acquisitie, na de 
overname van de Britse logistieke 
concerns Christian Salvesen in 2007 
en TDG in 2011. Door die Britse 
overnames veranderde Norbert 
Dentressangle van een hoofdzake-
lijk Frans concern in een pan-Euro-
pees actieve logistieke dienstverle-
ner. Het buitenlandse aandeel in de 
omzet bedraagt nu iets meer dan 
60%. Dat neemt door de eerste grote 
overname in de VS verder toe, want 
Jacobson zal 15% extra omzet bin-
nenbrengen, omgerekend ongeveer 
600 miljoen euro.
Jacobson, opgericht in 1968 door Ri-
chard Jacobson, heeft  zijn hoofdves-
tiging in Des Moines in de staat 
Iowa. Er werken 6.400 mensen in 
142 vestigingen. Het bedrijf beschikt 
over een eigen vloot van 350 trek-
kende eenheden en 1.225 trailers. 
Het is ook actief in verpakking, met 
een twintigtal verpakkingsstations. 

Jacobson is in de hele VS actief en 
heeft  daar ruim drie miljoen vier-
kante meter aan opslagruimte.

Verenigd Koninkrijk
ND voerde in de eerste jaarhelft  de 
omzet met 13,4% op in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar. De 
omzet steeg tot 2,2 miljard euro. Het 
bedrijfsresultaat voor rente, belas-
tingen en bijzondere posten steeg 
19% naar 65,5 miljoen euro. De net-
towinst daalde intussen iets naar 
24,4 miljoen euro, als gevolg van stij-
gende kosten en hogere belastingen. 
Groei was er vooral in het Verenigd 
Koninkrijk, waar de economie goed 

draait, en in Spanje, waar een duide-
lijk herstel zichtbaar is.
De divisie transport – in hoofdzaak 
landtransport in Europa – kwam uit 
op een groei van 4,1% tot 1,067 mil-
jard euro. De evengrote divisie (con-
tract)logistiek voerde de omzet met 
19,2% op. De sterkste groeier was de 
divisie zee- en luchtvrachtexpeditie. 
Die heeft  ND de afgelopen jaren door 
kleinere acquisities wereldwijd ver-
sterkt, maar de netto-omzet kwam in 
de eerste zes maanden ondanks een 
toename van ruim 50% nog niet bo-
ven de 100 miljoen euro uit.
Een andere grote Europese landver-
voerder, het Deense DSV, kon de 

PostNL ziet groei uit 
pakketjes stagneren

HALFJAARCIJFERS

gemaakt bij de inkoop van transport 
bij de onderaannemers. 
Over het tweede kwartaal zag de 
omzet er in het pakketvervoer met 
een groei van 5% naar 204 miljoen 
euro beter uit. Dat resulteerde in 
lichte groei van de bedrijfswinst in 
deze sector van 3% ofwel 1 miljoen 
euro naar 22 miljoen euro. 
De totale omzet bij het Nederlandse 
post-en pakketbedrijf nam over het 
eerste halfj aar met 1% toe naar 2,05 
miljard euro. De bedrijfswinst steeg 
mede door reorganisaties, kostenbe-
sparingen en prijsverhogingen met 
25% naar 191 miljoen euro. Voor het 
tweede kwartaal lag de bedrijfswinst 
op 44 miljoen euro, tegen 3 miljoen 
euro in dezelfde periode vorig jaar.
|  JOHN VERSLEIJEN

PostNL heeft  over de eerste helft  
van dit jaar niet kunnen profi teren 
van een sterk gestegen pakketvolu-
me (8%) bij de divisie Parcels. Dat 
blijkt uit de halfj aarcijfers van het 
post- en pakketbedrijf. 

De omzet steeg weliswaar met 3% 
naar 405 miljoen euro over de eerste 
zes maanden van dit jaar, maar het 
bedrijfsresultaat bleef bij 48 miljoen 
euro steken. Hetzelfde resultaat 
werd over de eerste helft  van 2013 
behaald over een aanzienlijk lager 
volume.
PostNL schrijft  dit tegenvallende re-
sultaat onder meer toe aan de komst 
van grotere klanten waardoor de ge-
middelde prijs in het pakketvervoer 
daalde en de hogere kosten die zijn 

FO
TO

 P
O

ST
N

L

Bouw lost export af als
aanjager van economie

GROEI

In de meeste andere sectoren wordt 
een matige groei verwacht. De agra-
rische sector zal dit en komend jaar 
met 1% groeien. De detailhandel, die 
evenals de bouw jaren van krimp 
achter de rug heeft , mag dit en vol-
gend jaar eveneens op 1% groei reke-
nen. Voor de groothandel komt ING 
uit op 1,2% groei dit jaar uit, gevolgd 
door 1,8% volgend jaar. De horeca 
bereikt dit jaar een plusje van 1%, 
maar volgend jaar zit er niet meer in 
het vat: 0% groei.
Een tegenvaller is de groei in de in-
dustriële sector. Die valt terug van 
2% dit jaar naar 1% volgend jaar. Dat 
het groeitempo wat afneemt, is niet 
zo verwonderlijk als wordt bedacht 
dat ook de export onder druk is ko-
men te staan. 
Spannend is daarom het verdere ver-
loop van de nieuwe ‘Rusland-crisis’. 
(zie ook het artikel op pagina 4 van 
deze krant). 
Het embargo dat de Europese Unie 
heeft  ingesteld tegen Rusland, in 
verband met de ontwikkelingen in 
Oekraïne, zal zeker gevolgen hebben 
voor de uitvoer van industriële goe-
deren naar dat land.

Minder positief
Die Rusland-crisis is waarschijnlijk 
ook één van de oorzaken van de lich-
te daling van de Ifo-index. Het Duit-
se economische Ifo-Institut stelde in 
zijn conjunctuurtest in juli vast dat 
vervoerders en expediteurs iets min-
der positief tegen de gang van zaken 
zijn gaan aankijken. 
In het wegvervoer werd de actuele 
gang van zaken beoordeeld met plus 
9,3. In juni was dat nog plus 15,4. De 
verwachtingen voor de komende 
maanden werd neerwaarts bijgesteld 
van 10,0 naar 8,9.
Elk getal boven de 0 wijst overigens 
op een verbetering en de recente ju-
licijfers waren ook aanzienlijk beter 
dan die van een jaar eerder. Expedi-
teurs bleven optimistisch, maar stel-
den hun verwachtingen wel bij van 
23,5 naar 17,5. | FOLKERT NICOLAI

Steeds meer economische seinen 
staan nu op ‘groen’. Was het vooral 
de export die de bedrijvigheid aan-
joeg, sinds enige tijd dragen ook 
binnenlandse factoren daar aan 
bij. 

Zo herstelt de woningmarkt zich, 
neemt het vertrouwen van consu-
menten en producenten in de gang 
van zaken toe en stijgen de investe-
ringen. Dat stelt het economisch bu-
reau van ING in een sectoroverzicht. 
Alle grote sectoren laten dit jaar 
groei zien, met uitzondering van de 
overheid en de zorgsector. Een be-
langrijke aanjager van de conjunc-
tuur is de bouwnijverheid. Die is in 
het tweede kwartaal van dit jaar op-
nieuw gegroeid, voor het vierde 
kwartaal op rij, hetgeen sinds het 
uitbreken van de crisis in 2008 nog 
niet eerder gebeurde.
Zo nam het aantal afgegeven bouw-
vergunningen toe, evenals het aantal 
verkochte nieuwe woningen. Dat sti-
muleert ook het binnenlandse weg-
vervoer, dat voor meer dan een der-
de van zijn omzet van 
bouwgerelateerde transportop-
drachten afh ankelijk is, zoals uit eer-
der ING-onderzoek al bleek. Voor 
het Nederlandse wegvervoer voor-
ziet de bank voor dit jaar een volu-
megroei van 1,5%, oplopend tot 
2,0% volgend jaar.

Lappenmand
Voor de hele sector transport en lo-
gistiek komt ING voor dit jaar uit op 
een groei van 1,6%. Volgend jaar 
wordt dat 1,9%. Deze sector behoort 
daarmee de komende jaren tot de 
sterkste groeiers. De bouw, die ja-
renlang in de lappenmand zat met 
hoge krimppercentages, is nu juist 
de grootste groeier. 
Voor dit jaar rekent de bank op een 
volumestijging van niet minder dan 
3,5%, omdat veel in de vorige jaren 
op de lange baan geschoven investe-
ringsprojecten nu alsnog worden 
uitgevoerd.
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Hanjin schrijft  onder 
aan de streep nog rood

LIJNVAART

eel gezien daalde de trans-Atlanti-
sche route het hardst. Daar werd 
40,3% minder teu vervoerd. 
Maar het bedrijf wist de kosten nog 
sterker te verminderen, waardoor de 
containerdivisie een positief be-
drijfsresultaat haalde van 36,2 mil-
joen dollar, terwijl vorig jaar verlies 
werd geleden. De bulkdivisie haalde 
nog wel een negatief bedrijfsresul-
taat van 24 miljoen dollar.
Hanjin zegt in het rapport optimis-
tisch vooruit te kijken. Vanwege de 
aantrekkende economie in de grote 
economische regio’s zal de vraag 
weer aantrekken, verwacht de reder. 
Bovendien zal de overcapaciteit geli-
miteerd worden doordat carriers ‘in 
2014 de controle houden over de 
aanbodkant’.  |  TOBIAS PIEFFERS

De Zuid-Koreaanse rederij Hanijn 
Shipping heeft  het operationele re-
sultaat verbeterd ten opzichte van 
vorig jaar. Toch is het nettoresul-
taat verslechterd.  

Het bedrijf boekte over het tweede 
kwartaal van dit jaar een verlies van 
193,2 miljoen dollar, ten opzichte 
van een verlies van 77,7 miljoen dol-
lar vorig jaar. Dat zit vooral in de ge-
stegen fi nancieringslasten. 
De rederij zag op alle handelsroutes 
het aantal vervoerde containers da-
len. Op de trans-Pacifi sche trade, de 
grootste handelsroute voor Hanjin, 
daalde het totale aantal vervoerde 
teu met 6,8%. Op de Azië-Europa 
trade bleef de schade relatief beperkt 
me, een daling van 1,8%. Procentu-

Goed presterend MOL 
richt pijl op schaliegas

SCHEEPVAART

gevolg van de slechte tarieven van-
wege de enorme overcapaciteit.
Opvallend in MOL’s jaarverslag is de 
grote aandacht voor vloeibaar aard-
gas. Het bedrijf spreekt meermalen 
van de ‘schaliegas-revolutie’. ‘Deze 
revolutie maakt verandert de Ver-
enigde Staten van een netto-impor-
teur naar een netto-exporteur en zal 
de vraag voor lange-afstand trans-
port van LNG enorm doen groeien’, 
schrijft  de reder in zijn jaarverslag. 
Voor Japan is die revolutie zeer inte-
ressant, aangezien het land sinds de 
kernramp in Fukushima gas als be-
langrijkste energiebron gebruikt. 
Het land is goed voor grofweg de 
helft  van het wereldwijde LNG-ver-
bruik. Geen wonder dus dat MOL 
daar goede kansen ziet liggen. 
In een investeringsprogramma met 
de titel ‘Steer for 2020’ wordt 52% 
van het totale investeringsbedrag 
van 9,7 miljard dollar uitgetrokken 
voor de bouw van LNG-carriers. 
Voor meer dan de helft  van die 
schepen is de order al geplaatst.  
| TOBIAS PIEFFERS

MOL heeft  zich goed weten te her-
pakken en boekte over het fi scale 
jaar 2013 een winst van 556 mil-
joen dollar. Een jaar eerder leed de 
reder nog 1,7 miljard dollar verlies.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van MOL 
over het fi scale jaar 2013, dat in Ja-
pan eindigt op 31 maart. Het bedrijf 
houdt de goede lijn vast, want over 
het eerste kwartaal van 2014 boekte 
MOL een winst van 83,9 miljoen 
dollar. 
De winst is vooral te danken aan 
hervormingen in MOL’s bunker-
vloot ($553m) waardoor deze weer 
winstgevend is geworden. Ook het 
segment ‘other’ ($120m), waarin 
vooral MOL’s LNG-carriers zitten, 
deed het goed. Bovendien wist het 
bedrijf voor 329,8 miljoen dollar aan 
kostenbesparingen door te voeren. 

Overcapaciteit
De containervaart blijft  een rem-
mende factor op de winst van het be-
drijf. In die tak werd een verlies ge-
leden van 140 miljoen dollar als 

TRANSPORTINDEX: DE VAART ZIT ER NOG STEEDS IN
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omzet in de eerste zes maanden op-
voeren met 5,5% tot omgerekend 
3,19 miljard euro. Het bedrijfsresul-
taat werd met 5,9% opgekrikt tot 
omgerekend 167,2 miljoen euro. De 

groei was echter vooral aan de zee- 
en luchtvrachtexpeditie te danken, 
want aan de landkant was sprake 
van onverminderd felle concurren-
tie bij lage tarieven.

In zowel zee- als luchtvracht ver-
grootten de Denen uit Brøndby hun 
marktaandeel. Bij de zeevracht be-
droeg de volumegroei 9%, bij de 
luchtvracht zelfs 11%. In de expedi-

tie werd 8,1% meer omgezet, terwijl 
het resultaat bijna 13% toenam tot 95 
miljoen euro. In het landvervoer 
steeg de omzet 5,9% tot 1,63 miljard 
euro. Het resultaat verbeterde 6,4% 

tot 59 miljoen euro.
UPS, de Amerikaanse marktleider 
in het wereldwijde pakket- en ex-
presvervoer, transporteerde in de 
eerste zes maanden 7,2% meer zen-
dingen dan in dezelfde periode vorig 
jaar. Het resultaat ging 7,1% om-
hoog. De groei dankt UPS onder 
meer aan de opleving in Europa en 
aan de opkomst van het webwinke-
len, waar het concern een strategi-
sche groeimarkt in ziet. UPS was in 
de markt voor de overname van het 
Nederlandse TNT Express, maar 
kon die niet doorzetten omdat de 
Europese Commissie oordeelde dat 
UPS daardoor een te dominant Eu-
ropees marktaandeel zou verwer-
ven.

Beperkt
De Amerikanen zijn daarom maar 
op eigen kracht op die Europese 
markt gedoken. In de eerste zes 
maanden nam het aantal door UPS 
verwerkte internationale zendingen 
van en naar Europa, mede dank zij 
de aantrekkende Europese econo-
mie, met 13% toe. In de eigen VS 
bleef de groei ‘beperkt’ tot 7,4%, ter-
wijl die op Azië op 6% uitkwam. De 
winst per aandeel ziet UPS dit jaar 
met 7 tot 9% toenemen.
Deden Norbert Dentressangle, DSV 
en UPS het in het eerste halfj aar al 
met al prima, een tegenvaller waren 
de halfj aarcijfers van Luft hansa. De 
Duitsers vervoerden 1,9% minder 
tonkilometers vracht. Groei was er 
alleen op Azië en het Pacifi sch ge-
bied: 1,2%. Een sterke daling, van 
11,2%, deed zich voor in het vracht-
vervoer door de lucht van en naar 
het Midden-Oosten en Afrika. Het 
intra-Europese vervoer liet een 
krimp zien van 7,8%. De tegenval-
lende cijfers schrijft  Luft hansa deels 
toe aan een pilotenstaking. De om-
zet van Luft hansa Cargo daalde 
4,6% naar 1,2 miljard euro.
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Het buitenlandse aandeel in de omzet 
van ND bedraagt nu iets meer dan 60%.
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K
olossaal is het juiste 
woord. We staan onder 
een windmolen van 
honderd meter hoog. 
‘En als de wieken om-

hoog staan, haalt hij zelfs de 160 
meter’, vertelt Max Tack, manager 
business development Off shore 
Wind bij Royal Wagenborg. ‘Het is 
een test-molen, die uiteindelijk op 
zee geïnstalleerd zal worden. Maar 
de fabrikant wil eerst op land testen 
hoe de windmolen doet, en heeft  
met ons een overeenkomst gesloten 
dat dit op onze terminal kan.’
Nou is een windmolen in de Eems-
haven op zichzelf niet zo bijzonder, 
want zo ongeveer overal waar je kunt 
kijken valt het oog op de grijze draai-
ende turbines. Voor de een uitzicht 
verpestende monsters, voor de an-
der het walhalla van duurzame ener-
gie. Maar hier in het Noorden bete-
kenen ze los van die discussie 
allereerst business. Ook Wagenborg 
heeft  veel werk verricht voor diverse 
(Duitse) windparken op de Noord-
zee.  
Eenmaal terug op zijn kantoor legt 
Tack uit hoe het bedrijf, dat onder 
het grote publiek vooral bekend is 
van de veerboten naar Ameland en 
Schiermonnikoog, in de off shore is 
beland. ‘Het is begonnen in de jaren 

negentig, toen we opdrachten kre-
gen in de Kaspische Zee, bij Kazach-
stan. Daar begonnen we met ijsbre-
kers en later bouwden we een aantal 
living quarters barges, ofwel hotel-
pontons voor de werknemers, en 
platform supply vessels voor dezelf-
de markt. De Kaspische Zee is nogal 
ondiep en er kan aardig wat ijs lig-
gen. Dat betekent dat je er niet zo-
maar op de conventionele manier 
het ijs kan breken, want dan ga je 
erop en dan erdoorheen. In ondiep 
water kan je dan vast komen zitten.’
Laat Wagenborg – dat van oor-
sprong veel opereerde in de Baltic – 
toevallig al veel ervaring hebben met 
ondiep water. ‘Voor onze passagiers-
boten in de Waddenzee, maakten we 
al gebruik van een speciaal type aan-
drijving. Die kennis en ervaring is 
later ook gebruikt bij het ontwikke-
len van de systemen voor de Kaspi-
sche Zee. Het resultaat is een schip 
dat het ijs niet breekt, maar ver-
maalt, als ware het een ijs-crusher.’
De off shore windenergie was een lo-
gisch vervolg. Toen Duitsland onder 
Angela Merkel de kaarten massaal 
inzette op windenergie en er in de 
Noordzee grote windparken ge-
bouwd werden, sprong Wagenborg 
erop in. ‘Het begon in 2009 met het 
Duitse testpark Alpha Ventus, waar-

voor we hier in de Eemshaven de 
overslag deden.’ (wijst uit het raam) 
‘En voor het grote off shore windpro-
ject Amrumbank hebben we de fun-
daties voor 80 windmolens van Vlis-
singen naar Cuxhaven gebracht, 
twee per keer. Daar gebruiken we de 
Marietje-type schepen voor, daar 
passen precies twee monopiles in het 
ruim.’
Het windcircus bij de oosterburen 
draaide op volle toeren door. ‘In mei 
hebben we net het project Borkum 
West II afgesloten. Maar nu is het 
voor de Duitse markt wachten op 
2015, als er weer een nieuwe ronde 
aan investeringen komt.’

750 ton
Het grote voordeel van Wagenborg, 
aldus Tack, is dat het bedrijf de klant 
het complete logistieke traject uit 
handen kan nemen, bijvoorbeeld 
doordat het naast pontons en termi-
nals ook beschikt over eigen sleep-
diensten, schepen, en ook kranen 
(tot 750 ton) via andere Wagenborg- 
bedrijven. Voor al die onderdelen 
binnen het concern heeft  de klant 
dan één centraal aanspreekpunt, 
waar alles bij elkaar komt. ‘Voor het 
project Borkum West II hebben we 
alle componenten uit vier Duitse ha-
vens gehaald, hier bij elkaar gebracht 

‘We kunnen de 
hele logistiek uit 
handen nemen’

Het grote publiek kent Wagenborg vooral van 

de veerboten op de Wadden. Intussen doen ze veel meer. 

Zoals de logistiek voor windparken op zee.

Max Tack (Wagenborg): ‘Alles in de offshore wind wordt steeds groter en groter. Dat betekent ook zwaarder.’ 
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Voor de gezelligheid, en ook een beetje 
voor de mogelijkheid om belastingvrij 
drank en rookwaren in te slaan. Want 
zo waren mijn opa en oma ook wel, als 
ze weer eens een keertje meevoeren 
met de ‘Butterboot’, zoals deze in de 
volksmond heette. Die vertrok vlakbij 
hun dorp vanuit de Eemshaven en voer 
dan naar buiten de territoriale wate-
ren, alwaar de goedkope jenever ook 

busladingen Duitsers (vandaar dus de bijnaam van de boot) 
wist aan te trekken.

Behalve gezellige gesprekspartners (al moest je met mijn opa 
niet over de oorlog beginnen) vond hij in de meevarende oos-
terburen ook een goede afzetmarkt voor overtollige waar, 
want zelf rookte hij allang niet meer en zoveel jenever kon hij 
in zijn eentje ook niet op. Oosterburen die daar overigens in 
de letterlijke zin buren zijn, je kunt hun land aan de overkant 
van het water zien liggen. 

Toen ik een jongetje was, kwam ik er ook wel eens, in de 
Eemshaven, bijvoorbeeld om een overweldigend grote tanker 
te zien die daar om de een of andere reden aangemeerd lag. 
Maar de haven was destijds nou niet bepaald het bruisende 
middelpunt van een economische boom, om het even eufe-
mistisch uit te drukken. 

Met de komst van gloednieuwe energiecentrales veranderde 
de Eemshaven echter in de grootste bouwput van Europa, 
waar bouwvakkers van allerlei nationaliteiten in een soort 
Babylon opereerden. Weliswaar was er een hoop verzet - van 
onder meer Greenpeace - tegen de centrale, maar in de om-
geving leefde de hoop op banen en groei sterker.

Toen ik er vorige week sinds jaren weer kwam, stond ik ver-
steld van een andere metamorfose. Windmolens zover het 
oog reikt. Er blijkt het grootste on shore windmolenpark van 
Nederland te staan. Een indrukwekkend grijsmetalen woud. 
En er is meer, want de Eemshaven is ook zeer actief als het 
gaat om de logistiek van off shore windparken, een van de sec-
toren waar havenbedrijf Groningen Seaports op inzet (zie 
ook pagina 12-13). 

Dat is niet gek, gezien de ligging van de haven ten opzichte 
van Duitse windparken in de Noordzee. Bovendien waren ze 
in het land van Angela Merkel, waar ze zoals bekend géén 
Slochteren-bel hebben, eerder aan de windenergie gegaan 
dan wij. Een gegeven dat mogelijkheden biedt voor Neder-
landse bedrijven als Wagenborg (zie artikel hiernaast), dat 
niet alleen de grootste Nederlandse reder is, maar zich ook 
heeft  ontwikkeld in de off shore. 

Daar kreeg ik een rondleiding op de terminal, om te ervaren 
hoe nietig je je kan voelen als je onder zo’n metalen reus van 
meer dan 150 meter hoogte staat.

Niet dat het alleen maar wind is wat de klok slaat. Een pionier 
in de Eemshaven, die er nog steeds zit en zijn activiteiten zelfs 
aardig verbreed heeft , is Sealane (zie pagina 11). Van oor-
sprong actief in het vervoer van gevroren vis uit Scandinavië, 
doen ze nu ook vervoer van andersoortige lading, zoals 
bouwmaterialen. En kunnen ze voor een product als makreel 
de hele logistiek verzorgen van Noorwegen tot Japan, daar 
waar de vis in de keel verdwijnt.

Bij mij gaat zo’n visje er ook wel in. Zit vast in de genen. En 
de Butterboot? Die vaart helaas niet meer...

Butterboot



NIEUWSBLAD TRANSPORT 6-12 AUGUSTUS 2014

9DOSSIER

  

BRANCHE 
OFFICE

T: +31 (0)596 519 305
E: sales@marico-eemshaven.nl

Westlob 8, 9979 XJ 
Eemshaven, Nederland

 Al 28 jaar actief 

in de Eemshaven

en opgeslagen. Op het moment dat 
het jack-up schip hier in de haven 
komt, laden wij alles op de juiste wij-
ze aan boord.’
Dat laatste stuk doet Wagenborg 
niet zelf. Bedrijven als Van Oord, dat 
onlangs de gloednieuwe jack-up Ae-
olus in de vaart nam, brengen de tur-
bines naar hun nieuwe standplaats 
op zee en installeren ze ter plekke. 
Het is duidelijk een groeiende markt, 
zeker ook met het Energieakkoord, 
dat voorziet in een groter aandeel 
van duurzame energie.
Tack zal wel blij zijn met dat ak-
koord? ‘Op zich is het een positieve 
ontwikkeling, maar nu is het een 
kwestie dat de fi nanciering van 
nieuwe parken ook rond komt. Ge-
lukkig is die er nu in elk geval voor 
Gemini.’ Voor dat project sleepte de 
BOW-terminal van Kloosterboer in 

Vlissingen recent een grote klus bin-
nen, maar volgens Tack is ook Wa-
genborg nog in de running voor Ge-
mini-gerelateerde opdrachten.
De indruk bestaat dat in deze miljar-
denindustrie er niet gekeken wordt 
op een dubbeltje meer of minder, als 
je een klus in de wacht wilt slepen. 
‘Geld speelt wel degelijk een rol’, re-
ageert Tack. ‘Maar het gaat ook om 
kwaliteit, fl exibiliteit, snelheid. Cru-
ciaal is dat zo’n jack-up schip zo min 
mogelijk tijd kwijt is, want dat is het 

duurste onderdeel in de keten. Stil 
liggen kost al gauw tonnen per dag.’   
De locatie ligt natuurlijk geografi sch 
gezien gunstig voor windparken op 
de Noordzee. Er zijn plannen om de 
vaargeul te verdiepen, maar volgens 
Tack zijn er op dit moment geen pro-
blemen met de diepgang voor zijn 
activiteiten en is dit vooral van be-
lang voor de (dieper gelegen) kolen-
schepen die naar de elektriciteits-
centrale in de Eemshaven moeten. 
De plannen van Groningen Seaports 
voor een nieuwe helihaven juicht hij 
toe, omdat dit gunstig is voor de po-
sitie als off shore-haven.
Maar wat ziet hij als de grootste uit-
daging? ‘De immer groeiende afme-
tingen van componenten. Alles 
wordt groter en groter. En dat bete-
kent ook steeds zwaarder.’ Niette-
min is hij overtuigd van de innova-

tieve kracht van de sector, en ziet hij 
de toekomst zonnig in. ‘Ik heb al 
aanvragen binnen voor 2015, 2016, 
2017.’
Op dit moment is het rustig in de 
Eemshaven. Op de kade ligt een uit 
de kluiten gewassen, groen geverfde 
metalen constructie. ‘Die is afk om-
stig van een jack up-schip. Dat gaat 
door naar een ander soort klus, met 
andere afmetingen, en dan is dit on-
derdeel niet meer nodig. Waar-
schijnlijk wordt het verschroot, 

PETER WIERENGA

morgen komt de schrootboer langs.’
Naast de windenergie is Wagenborg 
ook actief in de traditionele off shore. 
Trots laat Tack het ontwerp zien van 
een nieuw ‘walk to work vessel’, een 
nieuw type schip dat gebouwd wordt 
voor het onderhoud van boorplat-
forms van NAM en Shell UK in het 
zuidelijke deel van de Noordzee.  

‘Het wordt volledig gebouwd rond-
om de Ampelmann, de loopbrug die 
altijd stabiel blijft . Deze loopbrug zit 
ook op een hogere positie dan nor-
maal, waardoor het nog makkelijker 
is voor techneuten– die immers niet 
altijd zeebenen hebben – om op het 
boorplatform te komen. Bovendien 
is er een speciale kraan, die eveneens 

‘fully motion compensated’ is.’
Tack ziet al meer mogelijkheden. 
‘Dat design spreken we nu door met 
windturbinefabrikanten, om te kij-
ken of dat ook voor hen interessant 
zou zijn, en wat we dan eventueel 
zouden moeten aanpassen.’

TJALK
Het familiebedrijf Wagenborg is in 
1898 opgezet door Egbert Wagen-
borg, die het imperium begon met 
één tjalk. Meer dan een eeuw later 
is het bedrijf met 185 schepen uit-
gegroeid tot de grootste Neder-
landse reder. Vrijwel allemaal, op 
een stuk of vijf ro/ro schepen en 
één gecharterd containerschip na, 
zijn het multipurpose schepen. Ze 
vervoeren paper & forest products, 
maar bijvoorbeeld ook biomassa, 
zouten, mineralen, kolen, bieten-
pulp en diervoeder. Van oorsprong 

sterk in de Baltic zijn er nu vaarrou-
tes tussen Europa, het Middelland-
se Zeegebied & West-Afrika, het 
noordelijke puntje van Zuid-Ameri-
ka en de oostkust van Noord-Ame-
rika. Wagenborg Shipping heeft 
kantoren in Delfzijl (hoofdkantoor), 
Malmö, Madrid, Athene, Montréal 
en Shanghai.
Royal Wagenborg, met andere on-
derdelen als Wagenborg Nedlift en 
de passagiersdiensten op Ameland 
en Schiermonnikoog, telt in totaal 
3500 werknemers.

‘We zijn begonnen met ijsbrekers en 
hotelpontons in de Kaspische Zee.’



SIGN OF SOLUTIONS
Ongeacht uw logistieke vraag: Wagenborg biedt al ruim een eeuw de meest intelligente en 
betrouwbare transportoplossingen. Met onze toegewijde mensen en hoogstaand materieel 
bieden wij full service logistieke oplossingen voor o.a. de windenergie-industrie. Wagenborg, 
een ‘Sign of Solutions’ sinds 1898.

ROYAL WAGENBORG \ P.O. BOX 14 \ 9930 AA DELFZIJL \ NETHERLANDS \ TEL. 0596 636 911 \ INFO@WAGENBORG.COM \ WWW.WAGENBORG.COM 

Eemshaven heeft alles voor de wind!

 

 

TOEGANG:
snelle, directe toegang tot de Noordzee, ‘s werelds grootste 
offshore wind markt

RUIMTE: 

ERVARING:

BEATRIXHAVEN: 

2

 

EMMAHAVEN: 

HELIPORT EEMSHAVEN: 

OFFSHORE WIND TEST SITE:

GEMINI WINDPARK: 
Ziet u ook kansen in de Eemshaven? 

Sjoerd 
Peters
Erik Bertholet
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werken hard. Ze weten hier van 
aanpakken.’
Ook de organisatiestructuur is erg 
belangrijk, meent de Sealane-direc-
teur. ‘Wij zijn een platte organisatie. 
Dat kan ook, omdat we klein zijn. 
Dat heeft  heel veel voordelen. De 
sociale cohesie tussen het personeel 
is groot. Toen ik hier kwam werken, 
ben ik direct dichter op de klant 
gaan zitten. Ik ben een commercieel 
gedreven leidinggevende, geen be-
stuurder. Dus ik ben veel weg, bij de 
klanten, ik reis zo’n tachtig tot ne-
gentig dagen per jaar. Dat is hier 
geen probleem. Het personeel zorgt 
zelfstandig dat het bedrijf draait.’
Toch heeft  de Eemshaven ook een 
probleem ten opzichte van haven-
gebieden als Amsterdam of Rotter-
dam. ‘Een heft ruckchauff eur kan ik 
hier nog wel makkelijk krijgen, 
maar een goede expediteur of ander 
hooggeschoold logistiek personeel 
is lastig’, zeg Vels. ‘Gelukkig heeft  
Groningen wel een mbo-opleiding 
logistiek. Dus dan kunnen we die 
mensen aannemen en verder zelf 
opleiden. Academici of hbo’ers met  
een logistieke opleiding hebben 
toch vaak moeite om naar Gronin-
gen te komen, terwijl je hier alle 
voorzieningen hebt en goedkoop 
kunt wonen. Ik woon hier al mijn 
hele leven.’

Van Noorwegen tot op 
het bordje in Japan

A
ls een stel pinguïns 
staan zij rechtop op de 
kade in de Eemsha-
ven. Honderden grote 
zakken industriezout 

met als eindbestemming Noorwe-
gen. Deze vracht geeft  niet alleen 
aan hoeveel mogelijkheden de Gro-
ningse haven heeft , maar laat in dit 
geval misschien nog wel beter zien 
hoe ondernemers in koel- en vries-
logistiek hun activiteiten razend-
snel uitbreiden. ‘Wij doen inder-
daad steeds meer  verschillende 
soorten cargo’, zegt Geralt Vels, di-
recteur bij Sealane. ‘Maar koel- en 
vrieslogistiek blijft  wel onze core 
business.’
Sealane bestaat 35 jaar. In 1979 
richtte de familie Tammes, mede-
eigenaar van de Groningse koel- en 
vriesrederij Seatrade, het bedrijf op.  
Er kwam van klanten van Seatrade 
steeds meer vraag naar opslag van 
kleinere hoeveelheden vis die in 
grote reeferschepen kon worden ge-
exporteerd. ‘Om aan die vraag te 
kunnen voldoen, is een nieuwe on-
derneming opgericht die onder lei-
ding van zoon Kees Tammes kwam 
te staan. Sealane wordt wel gezien 
als pionier van de Eemshaven’, ver-
haalt Vels.
Inmiddels heeft  de familie Tammes 
niets meer met Sealane te maken. 
De meeste aandelen zijn nu in bezit 
van de familieholding Van Diepen, 
van de bekende Groningse scheeps-
werf Van Diepen. Vels: ‘Daarnaast 
heb ik een minderheidspakket aan-
delen in bezit. Het is een goede sa-
menwerking met de benadering van 
een familiebedrijf. De Van Diepens 
eisen geen korte termijnrendemen-
ten ofzo, maar kiezen altijd voor het 
bedrijf.’
De huidige directeur heeft  dan ook 
optimaal kunnen profi teren van de 
bedrijfsstructuur. Onder Vels heeft  
Sealane heel gestaag een metamor-
fose ondergaan. Vels kwam in 2001 
in dienst bij Sealane. ‘Het ging toen 
slecht met Sealane. Het ging toen 
trouwens slecht met de hele markt. 
Bij ons was veel verouderd, geen 
goede faciliteiten. Het eerste wat we 
toen hebben gedaan is investeren in 
nieuwe faciliteiten, waardoor de 
dienstverlening verbeterd kon wor-
den.’

Tug masters
Inmiddels heeft  Sealane een koel- 
en vrieshuis met acht koel- en vries-
cellen. Het complex heeft  een kade 
van 150 meter met een diepgang 
van veertien meter. Daarnaast heeft  
de terminal een kade voor droge la-
ding met een opslagruimte van 
35.000 m2 en een eigen kade van 
165 meter met een diepgang van ne-
gen meter. De terminals van Seala-
ne zijn voorzien van kranen, MA-

FI’s, tug masters en heft rucks. 
‘Door de extra terminal kunnen wij 
ook droge lading afh andelen’, zegt 
Vels. ‘Dat is een belangrijke ontwik-
keling voor ons geweest. Eerst was 
het alleen maar vis, nu vervoeren we 
dus ook droge lading richting Noor-
wegen, vooral industrie- en bouw-
materialen. Daarnaast is deze ter-
minal een uitstekende uitvalsbasis 
voor off shore-objecten. Dat is voor 
de Eemshaven met zijn windmolens 
komende jaren een belangrijk 
speerpunt.’
Vels verwacht dat Sealane de afh an-
deling en het transport van droge 
lading nog verder zal ontwikkelen. 
Met de extra terminal heeft  het be-
drijf daar alle mogelijkheden toe. 
‘Daarnaast krijgt Nor Lines, de 
Noorse rederij waarmee wij samen-
werken, binnenkort twee nieuwe 
multipurpose schepen. Dan kunnen 
wij nog meer droge lading vervoe-
ren richting Scandinavië. Die sche-
pen zijn trouwens volledig LNG-ge-
dreven, dus er moet in de Eemshaven 
nog een LNG-bunker komen. Daar-
over lopen gesprekken met Gronin-
gen Seaports, de regionale havenau-
toriteit.’
Voor Sealane is de samenwerking 
met Nor Lines misschien nog wel de 
belangrijkste stap in de ontwikke-
ling van de onderneming. Vanaf 
2006 vaart Nor Lines een keer per 
week met drie schepen bevroren vis 
en kreeft  op vaste tijden naar de 

Eemshaven. ‘Daarvóór regelden we 
pas vervoer als we genoeg vracht 
hadden’, vertelt Vels. ‘Nu er op vas-
te tijden wordt gevaren, kunnen we 
klanten zekerheid bieden. Dat 
wordt enorm op prijs gesteld. We 
hebben nu klanten in Japan die ma-
kreel willen uit Noorwegen en ons 
de hele logistiek laten regelen van 
Noorwegen naar Japan. Nu we die 

samenwerking met Nor Lines heb-
ben, kunnen we die service hele-
maal bieden.’
De Eemshaven biedt daarvoor alle 
mogelijkheden, benadrukt Vels. 
Verder kunnen bedrijven in de 
Eemshaven in de nabijheid gemak-
kelijk gebruik maken van doorvoer 
via spoor of binnenvaart. ‘Het zou 
natuurlijk mooi zijn als de N33 van-
af Assen ook wordt doorgetrokken’, 
zegt Vels. ‘Het vrachtverkeer kan 
dan rechtstreeks door naar de 
Eemshaven. Dat gaat sneller en zou 
voor de stad Groningen ideaal zijn. 

Nu moet alles langs Groningen, met 
alle congestie- en fi leproblemen van 
dien.’

Diepzee
Al met al zijn de bedrijven in de 
Eemshaven over het algemeen te-
vreden, weet Vels. ‘Je hebt direct 
toegang tot de diepzeevaart. En de 
lijnen in de haven tussen de autori-
teiten en de bedrijven onderling 
zijn kort. Het havenbedrijf Gronin-
gen Seaports is erg faciliterend, 
staat dichtbij de bedrijven. In grote 
havens zie je dat niet zo vaak. Daar 
zijn de havenbedrijven, tja... noem 
het arroganter. Als wij zo’n houding 
zouden aannemen, hebben we geen 
bestaansrecht meer.’
Sealane biedt dan ook een uitgebrei-
de dienstverlening, zeker voor een 
bedrijf met slechts vijfentwintig 
werknemers. Sealane houdt zich be-
zig met op- en overslag, stuwado-
ring, scheepsagentuur, transport en 
expeditie. Daarnaast doet Sealane 
kwaliteitsinspectie en werkt het be-
drijf nauw samen met de Neder-
landse  Voedsel- en Warenautori-
teit (NVWA). Vels: ‘We zijn echt 
een heel pakket aan gaan bieden en 
dat wordt door de klanten zeer ge-
waardeerd.’
Dat het bedrijf zo een breed pakket 
kan aanbieden, is volgens Vels voor 
een groot deel te danken aan het ar-
beidsmoraal in het noorden. ‘Het 
ziekteverzuim is laag, de mensen 
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‘Het zou mooi zijn 
als de N33 vanaf 
Assen ook wordt 
doorgetrokken.’

GERT VAN HARSKAMP

Geralt Vels (Sealane): ‘Het ziekteverzuim hier is laag, de mensen werken hard.’

Sealane wordt als pionier gezien van de Eemshaven. Het bedrijf dat van origine alleen bevroren vis uit Noorwegen opsloeg, 

heeft geleidelijk zijn werkterrein vergroot. ‘Deze haven biedt de mogelijkheden om nog behoorlijk door te groeien.’
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Sjoerd Peters (Groningen Seaports): ‘Uiteindelijk is de afstand tot zo’n offshore windpark toch doorslaggevend.’
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

Bijna 3 op 4 Belgische trans-
porteurs heeft trafi eken 
verloren aan concurrenten uit 
nieuwe lidstaten. Enquête 
#febetra http://bit.ly/1qJq2Fm
@PhilippeDegraef 

These cars have been stuck in 
this terrible traffi c jam for 70 
years… http://po.st/VVXGR1  
pic.twitter.com/aep0jlKdsF 
@ProfPaulKrugman

Erg nuttig en zeer aangenaam 
overleg met Facebook-vriend 
Henkie vd Kloot over #trans-
port #EU #handhaving #ILenT 
@petervdalen  

Gratis poster met douane 
kantoren van uitgang aan te 
vragen http://www.maco.nl/
landkaart-aanvragen 
@MacoCustoms 

Declarant, beëdigd jurist of 
student? Neem een kijkje op 
http://www.douanewetten.nl  
en bestel de wettenbundels! 
@NTnl

Voorzitter van havenvakschool 
@STCGroupNL: “Mantra over 
2000 vacatures in de haven is 
gewoon niet waar. Eerlijk werk 
voor eerlijk inkomen.”
@Havenzaken

Komt u als #chauffeur 
onderweg aan voldoende 
beweging? http://ow.ly/yJznt  
#TipsGezondTransport
@GezondTranspor1

Stand van zaken duurzaam en 
groen varen http://shar.es/
Nu77l @BLN_tweets

Amazing ship WW1 in Liver-
pool! pic.twitter.com/kMvt-
9GUQfn @Portpictures_NL

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 ‘Dockwise Vanguard’ 
naar Rotterdam

 Containerdieven actief 
in Moerdijk

 Bovag: ook in mei massaal 
over de grens getankt

 Verlies Hanjin meer 
dan verdubbeld

 Recordklus voor BOW 
Terminal

 Giraf overleeft transport 
niet na botsing met 
viaduct

 Nieuwe manier van 
ontgassen
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VerkeersOpleidingen Zuid en 

Transportopleidingen Zuid-
Nederland hebben de handen 

ineengeslagen. Beide bedrijven 

werkten al langere tijd samen, 

maar hebben dit nu middels 

één gezamenlijk opgezette 

organisatie bekrachtigd: 

Vervoerscollege Venlo. Door 

de samenwerking ontstaat er 

een dienstverlener voor het 

opleiden en bijscholen van 

beroepschauffeurs en logis-

tieke medewerkers. 

Falck Safety Services heeft de 

exploitatie van het Maritiem 
Trainingscentrum (MTC) 

Amsterdam overgenomen. 

Deze uitbreiding van Falcks 

activiteiten naar een derde 

locatie is een direct gevolg van 

de voortdurende ontwikkeling 

binnen de nationale en interna-

tionale markten van olie & gas, 

scheepvaart en windenergie 

waardoor de vraag naar 

specialistische trainingen sterk 

is toegenomen. Op de locatie in 

Amsterdam kan Falck Safety 

Services de volgende trainingen 

verzorgen: basis- en herhalings-

training voor de offshore 

(BOSIET/FOET), helikopter onder 

water training (HUET), basis 

veiligheidstraining voor de 

scheepvaart (BT) en wind 

veiligheidstrainingen (GWO).

 

Van Dingenen Transport 
verhuist naar een kavel van 

ruim 13.000 vierkante meter op 

het Kempisch Bedrijvenpark in 

Bladel. Van Dingenen is op de 

oude locatie uit het jasje 

gegroeid en heeft de opslag 

van goederen noodgedwongen 

verspreid over diverse locaties. 

Het bedrijf startte in 1937 en 

biedt een breed scala aan 

diensten op logistiek gebied. 

Het nieuwe gebouw wordt 

opgeleverd in 2015. 

D. Parlevliet & Zn Transport 
en Haasnoot Vis, beide uit 

Katwijk, zijn gezamenlijk een 

nieuwe onderneming gestart: 

Fresgo Logistics. Zowel de 

vrachtauto’s van Parlevliet & Zn 

als ook die van Haasnoot Vis 

worden hier ingebracht. Een 

nieuwe naam, met veel 

ervaring op het gebied van 

fi jnmazige versdistributie in 

Nederland, Belgie, Duitsland en 

Noord-Frankrijk. Naast trans-

port, biedt Fresgo Logistics ook 

de mogelijkheden van opslag, 

crossdocking en tijdelijke koel- 

en vriesopslag. 

Udea heeft een nieuwe truck: 

een Scania uit de G-serie met 

de zuinige en schone 410 pk 

Euro VI SCR-only motor. De 

groothandel in biologische 

levensmiddelen voert het trans-

port in eigen beheer uit. Een 

nieuwe truck moet passen bij 

de bedrijfsfi losofi e. Belangrijke 

factoren zijn daarom een lage 

uitstoot, een laag brandstofver-

bruik en een duurzame 

dealerorganisatie.

 

Transportbedrijf E. Lafeber 
Internationale Transporten 
heeft het Keurmerk Transport 

en Logistiek met specialisatie 

Bouwmaterialen uit handen 

van Transport en Logistiek 

Nederland (TLN) ontvangen. 

Hiermee wordt aangetoond dat 

het bedrijf uit Gouda voldoet 

aan hoge kwaliteitseisen voor 

onder meer de bedrijfsvoering 

en interne processen. Lafeber is 

een familiebedrijf met een 

historie die teruggaat tot 1820. 

Het bedrijf is vandaag de dag 

gespecialiseerd in zwaar 

transport zowel horizontaal als 

verticaal, zowel nationaal als 

internationaal. 

De Rooy Transport heeft een 

eerste volledig elektrisch 

aangedreven 19 tons Hytruck 

aangeschaft. De vrachtauto 

gaat ingezet worden voor 

stedelijke distributie in Utrecht 

en omliggende plaatsen en 

gaat dagelijks zo’n 200 kilome-

ter rijden. Het totaal aantal 

duurzame voertuigen van De 

Rooy Transport komt met deze 

aanwinst op tien. Een respecta-

bel aantal waarmee het bedrijf 

uit ’t Goy laat zien duurzaam te 

willen zijn. De Rooy Transport is 

inmiddels bijna vier jaar bezig 

met groengas-voertuigen in de 

nationale en stedelijke distribu-

tie.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

‘We hebben hier 
de beste wind’ 

De bouw van offshore windparken in de Noordzee biedt 

de Eemshaven een niet te missen kans. Groningen Seaports wil 

een rol spelen bij alle capaciteit die boven de Waddeneilanden 

wordt gerealiseerd en investeert daarom fors. ‘We richten ons 

op het noorden van de Noordzee.’ 

A
lles is groot in de off -
shore windenergie en 
daarmee kan de 
Eemshaven prima uit 
de voeten. De funda-

ties bijvoorbeeld van de 150 turbi-
nes van elk 4 MW die op het Ge-
mini Park op 85 kilometer van de 
Groningse kust worden gebouwd, 
bestaan uit 65 meter lange stalen 
buizen. Gewicht: 750 ton per stuk. 
Maar er komen ook monopiles 
voorbij van 1500 ton. Om dergelijk 
lading te vervoeren verschijnen ge-
regeld gespecialiseerde reuzensche-
pen als de Pacifi c Orca (160 meter 
lang) voor de kade. ‘Aangezien die 
al gauw 150 duizend euro per dag 
kosten, is het cruciaal dat ze snel 
naar binnen en naar buiten kun-
nen’, zegt business manager off -
shore wind Sjoerd Peters (Gronin-
gen Seaports). ‘En dat kan bij ons: 
we hebben voldoende diepgang en 
we zijn een getijdenhaven. Anders 
dan veel concurrenten hebben wij 
geen zeesluizen.’ 
De Eemshaven lijkt geschapen voor 
een sleutelrol in de windenergie op 
de noordelijke Noordzee. Het ha-
vengebied heeft  volop vrije ruimte, 
aanleg van kabelcorridors gebeurt 
zonder ingewikkelde procedures en 
onderhandelingen. En, merkte De-
loitte op in een haalbaarheidsonder-
zoek voor de off shore windindu-
strie, er is een goede kans dat 
toekomstige windparken juist in het 
gebied boven de Wadden en de Duit-
se Bocht zullen worden gerealiseerd. 
Want de energetische opbrengst is 
hier uitzonderlijk hoog. Peters: ‘We 
hebben de beste wind van Neder-
land, hier bouwen is gunstig voor de 
schatkist.’ 
De Eemshaven heeft  een schat aan 
ervaring met off shore windparken. 
Al bij de eerste Duitse parken zoals 
Alpha Ventus (1999) waren de Gro-
ningers nauw betrokken. De vier 
stuwadoors in de Groningse haven 
kennen het klappen van de zweep. 
Inmiddels is zo’n zestig procent van 
scheepvaartverkeer in de Eemsha-
ven gerelateerd aan off shore wind-
parken. Sinds het rondkomen van 
het Energieakkoord is duidelijk dat 
ons land de portemonnee trekt voor 
meer windmolens op zee. Alle reden 
dus om er vol voor te gaan.

Martinitoren
Wat de Eemshaven nog niet heeft , 
bouwt ze. In de Beatrixhaven zijn 
momenteel grootschalige werk-
zaamheden gaande aan een dedica-
ted terminal voor off shore wind fa-
ciliteiten. De haven wordt 500 meter 

verlengd en krijgt 700 meter nieuwe 
kade, waarvan 220 meter van zwaar 
kaliber, met een maximale belasting 
van 30 ton per vierkante meter. Het 
vergt forse investeringen in onder 
meer een combiwand en achtergele-
gen betonnen ontlastvloeren. Gro-
ningen Seaports steekt er 35 miljoen 
euro in. Begin 2015 moet de speciale 
haven operationeel zijn.
Sommige klanten hadden liever een 
nog veel zwaardere kade gebouwd, 
want het valt niet uit te sluiten dat 
schaalvergroting tot nog grotere 
windmolens zal leiden. Het is op dit 
moment koffi  edik kijken. Siemens 
levert aan het Gemini Park relatief 
bescheiden turbines, maar de markt 
is ook al bezig met veel zwaardere 
exemplaren met een vermogen van 8 
tot 10 MW. Peters: ‘Die zijn twee keer 
zo hoog als de Martinitoren, zoals 
wij in Groningen zeggen.’ Worden 
tweehonderd meter hoge kolossen 

op zee geplaatst, dan vergt dat enor-
me monopaal-funderingen. Moet je 
daarvoor ook in bijbehorende 
kraancapaciteit investeren? Gronin-
gen Seaports doet het niet. Jack-up 
schepen kunnen ze met hun eigen 
zware kranen funderingen uitste-
kend laden en lossen. 
In de Emmahaven mikt het haven-
bedrijf vooral op de toegevoegde 
waarde. Er komen locaties om off -
shore technieken te testen en certifi -
ceren. Er moeten ook infrastructuur 
en faciliteiten komen voor onder-
houds- en servicebedrijven om uit te 
kunnen varen. Die hebben nu al de 
handen vol aan het on shore turbine-
parken. In de Eemshaven ligt al het 
grootste park van Nederland, met 88 
turbines van 3 MW en 2 van 6 MW. 
In Delfzijl is een park in aanbouw. 
Maar de windturbines op zee heb-
ben ook regelmatig onderhoud no-
dig. ‘Dus het gaat ons in alle opzich-
ten voor de wind’, lacht Peters. 
Siemens heeft  al kenbaar gemaakt 
voor onderhoud van het Gemini 
park (tachtig man onderhoudsper-
soneel) onder meer de Eemshaven te 
gaan gebruiken als uitvalsbasis. Ook 
moet er een heliport komen waar-

vandaan technisch personeel snel 
kan worden overgebracht naar de 
verschillende windparken. Duitse 
concurrenten als Emden en Cuxha-
ven beschikken er al over, dus kan de 
Eemshaven niet achterblijven.

Concurrentie
De BOW Terminal uit Vlissingen 
sleepte recentelijk de opdracht voor 
75 turbinefunderingen van het Ge-
mini Park binnen. Is concurrentie 
van andere Nederlandse havens 
geen grote bedreiging voor de ambi-
ties van de Eemshaven? Dat valt vol-
gens Peters mee. ‘Uiteindelijk is de 
afstand tot zo’n park toch doorslag-
gevend. Over het algemeen richten 
de Zeeuwse havens zich meer op de 
grote Britse markt, wij op het noor-
den van de Noordzee.’ 
Windmolenparken worden samen-
gesteld uit onderdelen die vanuit een 
breed achterland worden aange-
voerd. Dat zorgt voor een complexe 
logistiek. De Eemshaven heeft  van 
alle Nederlandse havens veruit de 
gunstigste positie ten opzichte van 
de grote Duitse windmolenmarkt. 
Maar ten opzichte van de Duitse ha-
vens heeft  Eemshaven het nadeel dat 
een producent van turbines ont-
breekt. Groningen Seaports is daar-
om in gesprek met Aziatische pro-
ducenten om hen te interesseren 
voor het opstarten van productiefa-
ciliteit of gebruik van de Eemshaven 
als satelliethaven. 
De havenbeheerder heeft  ook een 
aantal testlocaties aangewezen voor 
nieuwe types windmolen. Binnen-
kort verrijst er bijvoorbeeld een van 
de Nederlandse producent 2-B Ener-
gy. Dat is een turbine uitgerust met 
twee bladen die tegengesteld draaien 
en rusten op een vakwerktoren. 
Wordt dat een succes, dan ligt het 
voor de hand dat er een productiefa-
ciliteit in de Eemshaven komt. 
Groningen Seaports heeft  er alle 
vertrouwen in dat off shore wind-
energie een stabiele basis biedt voor 
de lange termijn. In 2030 moeten er 
liefst 33 off shore windparken gereed 
zijn tot op 70 nautische mijl van 
Eemshaven. Goed voor 2500 turbi-
nes en 12.200 MW aan vermogen. 
Peters: ‘Als die allemaal doorgaan 
zouden we de hoeveelheid werk am-
per aan kunnen. En daarna? Nie-
mand kan in de toekomst kijken, 
maar turbines worden ooit ook weer 
afgeschreven en vervangen. Wij 
durven de investeringen die we nu 
doen prima aan.’

EDO BEERDA 

‘Die zijn twee keer 
zo hoog als de 
Martinitoren, zoals 
we hier zeggen.’



DE PRAKTIJK14
NIEUWSBLAD TRANSPORT 6-12 AUGUSTUS 2014

AGENDA

Expositie: Mysterie in het 
Maritiem Museum 
Tot 31 augustus 

Deze zomer is het Maritiem Museum 

Rotterdam gehuld in mysterie. Speur 

als een echte Sherlock Holmes naar 

smokkelwaar. 

• www.maritiemmuseum.nl 

Transport Compleet Gorinchem 
2 t/m 4 september 

De eerste editie van de vakbeurs 

Transport Compleet borduurt voort 

op de Carrosserie Vakdagen. Nieuw 

zijn de segmenten personenvervoer 

en lichte bedrijfswagens. 

• www.evenementenhal.nl 

Wereldhavendagen 
5 t/m 7 september 

Spectaculaire demonstraties op het 

water, bezichtigingen van indruk-

wekkende schepen en spannende ex-

cursies in de haven van Rotterdam.  

Het thema is de kleurrijke haven.

• www.wereldhavendagen.nl

Havendebat Antwerpen
18 september 

NT Publishers organiseert voor de 

tweede keer het Havendebat Ant-

werpen, met onder andere Eddy Bruy-

ninckx als gast. Centraal thema is de 

ontwikkeling van het Saeftinghedok. 

• www.havendebatantwerpen.be

Themabijeenkomst ADN 2015 
26 september 

Wijzigingen in het ADN 2015 worden 

uitgebreid belicht. Wat betekenen de 

nieuwe regels in de praktijk voor de 

schippers, de barge operators, de ter-

minals, en andere stakeholders? 

• www.gevaarlijkelading.nl

Hete herfst verwacht  
 WEGVERVOER  Nieuwe Duitse tol nu rond, Franse ‘Ségotaxe’ nog lang niet

De nieuwe Maut-tarieven 
voor vrachtverkeer in 
Duitsland zullen volgend 
jaar zonder veel moeite 
worden ingevoerd. Dat geldt 
niet voor de ‘Ségotaxe’, 
waarmee Frankrijk vooral 
het transitovervoer zegt te 
willen laten betalen voor het 
gebruik van grote wegen.

De nieuwe Franse kilometerheffi  ng 
voor vrachtauto’s van 3,5 ton en 
zwaarder, de ‘péage de transit poids 
lourds’, zal niet zonder slag of stoot 
op 1 januari volgend jaar van kracht 
worden. In september, als de meeste 
Fransen na hun zomervakantie weer 
op hun werkplek zijn teruggekeerd, 
neemt de grote wegvervoerorganisa-
tie FNTR een besluit over acties te-
gen wat nu de ‘Ségotaxe’ wordt ge-
noemd.
Deze naam is ontleend aan die van 
de milieuminister, Ségolène Royal, 
die klaarblijkelijk heeft  ingestemd 
met het voorstel van premier Manu-
el Valls om slechts op een beperkt 
deel van het Franse staatswegennet 
een kilometerheffi  ng in te voeren die 
vooral het grote doorgaande vracht-
vervoer in en door het land moet 
treff en. Daarbij zouden met name 
buitenlandse vervoerders naar de 
kassa worden geroepen.
Maar daarvan is geen sprake, zegt de 
FNTR. Vooral het regionale vracht-
vervoer, uitgevoerd door Franse 
wegvervoerders, zal door de nieuwe 
heffi  ng worden getroff en, op hun re-
latief korte ritten over de nauwelijks 
vierduizend kilometer aan staats-
snelwegen en vierbaanse secundaire 
wegen die nu voor tolheffi  ng zijn 
aangewezen. Er zal ook grote onge-
lijkheid ontstaan tussen regio’s 
waarin de heffi  ng niet en regio’s 
waar ze wel moet worden betaald.
Dat raakt, aldus de organisatie, die 
12.500 Franse wegvervoerders tot 
zijn leden telt, aan dat belangrijke 
rechtsbeginsel van de ‘égalité’ – de 
gelijkheid – die Frankrijk mét de 
vrijheid en de broederschap aan zijn 
revolutie van 1789 heeft  overgehou-
den. De FNTR spreekt van hypocri-
sie, waar de regering-Valls het doet 
voorkomen dat de nieuwe tol in 
hoofdzaak voor het internationale 
vrachtverkeer wordt ingevoerd.
Onlangs heeft  premier Valls een be-
middelaar aan het werk gezet. Het is 
Christian Galliard de Lavernée, een 
man met een lange achtergrond in 
de ambtelijke dienst. Hij diende als 
prefect in diverse landsdelen. Tegen-
woordig is hij dat in Nantes, in het 
Pays de la Loire, beter gezegd in het 

departement Loire-Atlantique. De 
keuze voor Galliard is – zoals men 
dat in de Franse politiek mag ver-
wachten – slim. Zijn préfecture 
grenst immers aan Bretagne, de ré-
gion die in oktober massaal in op-
stand kwam tegen een vorige versie 
van de kilometerheffi  ng.
Dat was toen de écotaxe poids 
lourds, die voor alle Franse staats-
wegen zou gelden en voor een be-
langrijk deel van het secundaire, 

door de staat onderhouden, wegen-
net. Perifere Franse regio’s, zoals 
Bretagne, moesten niets hebben van 
een ‘belasting’, die op vijft iendui-
zend kilometer van het wegennet 
zou gelden en vooral de lokale ver-
voerders zou treff en, omdat door 
deze regio’s nauwelijks internatio-
naal vervoer te vinden is.
Het verhaal is bekend: Parijs trok 
deze écotaxe terug en beloofde een 
aangepaste versie te ontwikkelen, 
die aan de regionale bezwaren tege-
moet zou komen. Vervolgens trad 

een nieuw kabinet aan, waarvan de 
eveneens nieuwe milieuminister, 
Ségolène Royal, tevens belast met de 
portefeuille vervoer, ‘tout court’ liet 
weten niets te zien in de nieuwe mi-
lieubelasting. Dat zij haar naam nu 
in de volksmond leent aan de opvol-
ger van de écotaxe, is een opmerke-
lijk feit.
Minister Royal heeft  eerder zelf een 
tussenvoorstel gedaan voor een vig-
net, dat alleen zou moeten worden 

gekocht door buitenlandse vervoer-
ders die Frankrijk hoofdzakelijk als 
transitoland gebruiken op doorreis 
naar bijvoorbeeld het Iberisch 
Schiereiland, Italië, de Benelux, 
Duitsland en Groot-Brittannië. Dit 
idee is, wegens waarschijnlijke on-
verenigbaarheid met het Europees 
recht, van de tafel verdwenen, waar-
na premier Valls een sterk uitgeklede 
variant van het oude écotaxe-idee 
uit de hoge hoed toverde.
De grote organisaties in het Franse 
wegvervoer, FNTR, TLF, Unostra en 

Premier Manuel Valls (l.) en milieuminister Ségolène Royal.

‘Enkele streken worden zwaar geraakt, 
andere hebben nergens last van.’
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COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
www.brrgroep.nl

Het blijft  mij een raadsel! Wat dan, zult 
u wellicht denken? Nou, de wijze waar-
op kopers, verkopers, salesafdelingen, 
logistiek dienstverleners en noem 
maar op, te pas of te onpas met inco-
terms en de daarbij behorende docu-
menten omgaan. Is het gebrek aan ken-
nis of desinteresse?

Zegt u het maar aan de hand van de na-
volgende praktijkvoorbeelden:
Een partij elektronica gekocht in het Verre Oosten wordt per 
vliegtuig getransporteerd naar België en raakt hierbij bescha-
digd. Koper en verkoper komen met elkaar overeen de inco-
term FOB Bangkok!!

Dit is natuurlijk principieel fout, want FOB is een exclusief 
maritieme conditie. Er zit altijd een schip ‘aan vast’. Wat te 
denken van de risico-overgang: deze gaat over van verkoper 
op koper nadat de goederen zijn geladen aan boord van het 
schip in de verschepingshaven. Koper en verkoper zijn nog 
met elkaar aan het bakkeleien over deze schade. Ben be-
nieuwd hoe dit gaat afl open.

Een ander geval vindt ook zijn oorsprong in het Verre Oos-
ten, waarbij een aantal containers met goederen per schip 
naar Rotterdam worden vervoerd. Ook hier komen koper en 
verkoper de incoterm FOB met elkaar overeen. 

De koper raakt echter zijn B/L (‘bill of lading’, red.) kwijt en 
de logistiek dienstverlener wil de goederen daardoor niet vrij 
geven. Het blijkt om een zogenaamd House B/L te gaan en de 
logistiek dienstverlener heeft  het origineel Ocean B/L in zijn 
bezit en is bereid de goederen vrij te geven, mits de koper een 
letter of indemnity tekent, waardoor de logistiek dienstverle-
ner wordt gevrijwaard voor de schade die kan ontstaan, in-
dien een andere partij met het House B/L op de proppen komt 
en eveneens de betreff ende goederen vordert.

Tot mijn verbazing blijkt de verkoper van de logistiek dienst-
verlener de overige House B/L’s te hebben gekregen. Ook dit 
is principieel fout, want de verkoper heeft  niets met het door 
de koper afgesloten vrachtcontract te maken en deze B/L’s 
hadden dan ook in het bezit moeten komen van de koper van 
de goederen. Voor de verkoper is deze vergissing wel fi jn, 
want daardoor houdt hij per ongeluk wel grip op zijn goede-
ren. Bij de incoterm FOB verliest de verkoper namelijk de grip 
op zijn goederen zodra hij overeenkomstig deze incoterm 
heeft  geleverd.

In de letter of indemnity komt dan ook nog eens de incoterm 
CIF naar voeren, terwijl deze überhaupt niet tussen koper en 
verkoper is afgesproken, maar dit kan worden aangemerkt als 
een ‘dichterlijke vrijheid’ van de logistiek dienstverlener.  

De koper bleek, gelukkig, de koopprijs van goederen al aan 
de verkoper te hebben voldaan, waardoor deze bereid was de 
in zijn bezit zijnde set House B/L’s over te dragen aan de ko-
per, waardoor de goederen alsnog uitgeleverd konden wor-
den.

Incoterms common practice? In deze gevallen zéker niet.

Een open deur?
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WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

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

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

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

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

Hogeschool van 

Amsterdam 

benoemt 

Walther Ploos 
van Amstel per 1 

september tot 

lector City Logistiek. Ploos van 

Amstel is universitair docent 

aan de Vrije Universiteit in 

Amsterdam. Hij was hoogleraar 

logistiek aan de Nederlandse 

Defensie Academie in Breda en 

Den Helder van 2002 tot en met 

2009. 

De British 

International 

Freight Associa-

tion (BIFA) heeft 

Robert Keen 

benoemd als de 

nieuwe directeur-generaal. Hij 

volgt Peter Quantrill op die zich 

deze maand terugtrekt uit de 

branchevereniging. Keen werkte 

voor verschillende expediteurs. 

Sinds 1999 zit hij bij de BIFA. Hij 

is ook voorzitter van de Ver-

enigd Koninkrijk Air Cargo Club.

PERSONALIA

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

Mundi Logistics BV 
Varsseveld

Rechtbank Gelderland

Aqua Logistics V.O.F.
Zwolle

Rechtbank Oost-Nederland

Kösen Logistiek en Transport
‘s-Hertogenbosch

Rechtbank Den Haag

Duwboot Mover
Ridderkerk

Rechtbank Rotterdam

Ati Sneltransport
Oss

Rechtbank Oost-Brabant

Weststar V.O.F.
Westdorpe

Rechtbank Zeeland

Gufatrans BVBA
Zulte

Rechtbank Gent

Logisprint SPRL
Remicourt

Rechtbank Luik

Construction & Steel Logistics 
BVBA
Tienen

Rechtbank Leuven

FAILLISSEMENTENrond ‘Ségotaxe’

CSD, hebben bemiddelaar Galliard 
gezamenlijk laten weten tegen de 
nieuwe ‘péage’ te zijn. De Ségotaxe is 
geen transitoheffi  ng, vinden ze. 
Vooral het kleinschalige interregio-
nale Franse wegvervoer krijgt een 
extra last te verwerken. Daarbij 
komt het mechanisme waarmee de 
regering de eigen Franse bedrijfstak 
te hulp dacht te schieten, een in de 
wet vastgelegd ‘forfait’, weer in de 
lucht te hangen.

Doorberekenen
Dat forfait komt erop neer dat elke 
Franse vervoerder aan zijn op-
drachtgever een geschat bedrag aan 
betaalde tolkosten mag doorbereke-
nen. Hij hoeft  daarvoor geen nauw-
keurige opgave van alle feitelijk ver-
reden kilometers in te dienen. Dit 
systeem dreigt in duigen te vallen nu 
veel vervoerders in de regio van tol 
worden ontheven, vrezen de organi-
saties.
Bovendien worden regio’s in het 
land hoe dan ook ongelijk behan-
deld, hebben de vier organisaties 
Galliard ingepeperd. ‘Enkele stre-
ken worden zwaar geraakt, andere 
streken hebben nergens last van’, 
vindt algemeen FNTR-afgevaardig-
de Nicolas Paulissen. Volgens hem 

dient een tolheffi  ng neutraal te zijn. 
Dat is ook vastgelegd in de milieu-
wet ‘loi Grenelle I’, waarin de begin-
selen van zo’n tol zijn bepaald.
Is het lot van de Ségotaxe allerminst 
duidelijk, in Duitsland krijgen de 
plannen voor nieuwe kilometertol-
tarieven voor het vrachtverkeer vas-
te vorm. Het Duitse federale kabi-
net-Merkel heeft  voorstellen van 
verkeersminister Alexander Do-
brindt vrijwel ongewijzigd aangeno-
men. De wijziging van de ‘Bundes-
fernstrassenmautgesetz’ deelt Euro 
VI-vrachtauto’s in een nieuwe tarief-
groep in en komt over de hele linie 
neer op een kleine verlaging van de 
tarieven.
De inkomstenverlaging die dit voor 
de staat meebrengt, wordt gedeelte-
lijk goedgemaakt door een uitbrei-
ding van het tolplichtige wegennet. 
De Maut geldt nu voor zwaar vracht-
verkeer vanaf twaalf ton totaalge-
wicht. Op termijn wordt de grens ge-
legd bij 7,5 ton. Betaalt de vrachtauto 
nu op het Duitse snelwegennet en 
1100 kilometer aan Bundesstrassen, 
daaraan wordt duizend kilometer 
aan Bundesstrassen aan toegevoegd.
Naar Europees recht moeten de ge-
wogen gemiddelde tarieven zijn ge-
baseerd op de kosten van aanleg, ex-

ploitatie, onderhoud en uitbreiding 
van wegen. Daaraan voldoen ook de 
huidige tarieven in Duitsland al. De 
algemene verlaging ervan, met name 
voor de oudste Euro-categorieën 
(Euro I en II), is nodig om er voor te 
zorgen dat die oudste groepen voer-
tuigen niet meer dan twee keer per 
kilometer gaan betalen in vergelij-
king met Euro VI. Voor de inkom-
sten van de Duitse schatkist maakt 
dat weinig uit, omdat er in de prak-
tijk nog maar heel weinig materieel 
in het land rondrijdt dat ouder is dan 
Euro III.

Moeiteloos
Euro VI, de categorie die eigenlijk 
dit jaar al een eigen tariefgroep had 
moeten krijgen, gaat met ingang van 
volgend jaar 12,5 eurocent per kilo-
meter betalen bij een aantal assen 
van ten hoogste drie. Voor vier of 
meer assen is men 13,1 cent kwijt. 
Euro V en EEV krijgen een tarief van 
14,6 cent (drie assen) en 15,2 cent 
(vier of meer assen). Euro III betaalt 
rond de 19 cent.
Dit alles zal vrij moeiteloos ook de 
Bondsdag passeren, mede omdat 
minister Wolfgang Schäuble genoe-
gen heeft  genomen met de inkom-
stendaling van een kleine half mil-
jard euro die de nieuwe tarieven per 
saldo voor de hele regeringsperiode 
van vier jaar meebrengen. Interes-
santer is wat verkeersminister Do-
brindt voorheeft  met de categorie 
vrachtauto’s tussen 3,5 en 7,5 ton. De 
ondergrens voor de Maut wordt dus 
7,5 ton en de bovengrens voor de 
eventueel in te voeren PKW-Maut 
(voor personenwagens en lichte be-
drijfsvoertuigen) 3,5 ton.
Voor de tussencategorie heeft  Do-
brindt tot dusver geen afzonderlijke 
maatregelen aangekondigd. Het zou 
betekenen dat een licht vrachtvoer-
tuig straks net een paar kilogram ex-
tra lading zou kunnen meenemen 
om aan de PKW-Maut te ontkomen. 
Omgekeerd zou een zwaarder voer-
tuig wat kilo’s kunnen achterlaten 
om onder de LKW-Maut uit te ko-
men.
Het laat zich raden dat Duitsland 
deze forse maas in de tolwetgeving te 
zijner tijd wel degelijk zal willen 
dichten. Dat er nog niet serieus over 
is nagedacht, heeft  vooral te maken 
met de onzekerheid over dat vignet 
voor personenauto’s. Of het vignet, 
voor elke automobilist op Duitse we-
gen maar met compensatie voor 
Duitse automobilisten, wel te ver-
enigen valt met het Europese begin-
sel van non-distriminatie, is nog 
lang geen uitgemaakte zaak.
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4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer
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Waalhavens pitbull 
gaat bungeejumpen

Het roemruchte café-restau-
rant ‘t Vliegveld moet 
verder zonder eigenares 
Jopie van Luijk-Van Stave-
ren en haar man Henk. De 
‘pitbull van de Waalhaven’ 
verkocht de zaak en gaat 
bungeejumpen in Afrika.

Het is een zaak waar ‘de beslissers 
van de haven’ elkaar ontmoeten, zo 
zeggen de bezoekers. Aan de klapta-
fel aan het einde van de bar van ’t 
Vliegveld zijn heel wat zaken met 
een borrel beklonken. Of met een 
‘sandwich Vliegveld’: twee toastjes, 
ijsbergsla, een pikant gekruide bief-
stuk en een berg gebakken uien erop. 
Hoe het lukt om een dergelijke clien-
tèle bij elkaar te houden? Door de 
straff e hand van Jopie van Luijk-Van 
Staveren (67), bijgenaamd ‘de pit-
bull’. Ook de grootste bazen uit de 
haven- en transportsector werden 
hier op hun nummer gezet. Jopie: 
‘De klant is koning, maar regels zijn 
regels. Voor iedereen.’ Truckers die 
hier aanklopten, kwamen vaak van 
een koude kermis thuis. Ze werden 
doorverwezen naar truckerscafé 
Appie Happie even verderop. ‘Als het 
vol zit met lui met een sleutelbos aan 
de broek en een fl es bier aan de 
mond, blijven de havenmanagers 
weg’, is haar eenvoudige verklaring. 
‘Wie schiet daar wat mee op?’
De volksvrouw uit Charlois trad 
kort na de opening, nu 37 jaar gele-
den, in dienst bij de horecagelegen-
heid aan de Van Riemsdijkweg. Tus-
sendoor werkte ze bij chauff eurscafé 
’t Vak – ook Waalhaven – en in een 
bedrijfskantine op distripark Al-
brandswaard. Maar toen tien jaar 
geleden ’t Vliegveld te koop stond, 
sloeg ze haar slag, met hulp van haar 

broer. Haar man Henk, die ze in ’t 
Vliegveld ontmoette, moest al snel 
zijn baan als waterklerk opzeggen en 
werd horecaman.  
De naam verwijst naar het vliegveld 
Waalhaven dat in de oorlog werd 
verwoest – inclusief de herberg die 
ongeveer op dezelfde plek stond. Dat 
was in een tijd dat Rotterdam nog 
zo’n tachtig havenkroegen had. Veel 
daarvan in de rosse buurt Katen-
drecht. 

Seksclub
Wekt het ‘echte mannencafé’ ’t 
Vliegveld niet de interesse van da-
mes? Jopie: ‘Op de donderdagmid-
dagborrel zag je wel eens golddig-
gers. Maar toen de eigenaar van 
seksclub White’s hier met zes mei-
den kwam binnenlopen heb ik ze 
vriendelijk verzocht te vertrekken. 
Anders krijg je gedonder met de 
echtgenotes van je klanten.’
Je moet de weg kennen om ’t Vlieg-
veld te vinden. Klanten komen dan 
ook eigenlijk allemaal uit hetzelfde 
zakelijke milieu: de haven en logis-

tieke dienstverlening. Wat voor 
mensen dat zijn? Jopie: ‘Gezellige lui, 
maar ook eigengereid. Hou ze kort, 
anders lopen ze over je heen.’ 

Gezellig
Stamgast Leen de Rijke, die wereld-
wijd meer dan duizend vrachtauto’s 
heeft  rondrijden, weet wat dat bete-
kent. Het was soms even slikken, 
vertelt hij tijdens een door honder-
den mensen bezocht afscheidsfeest 
op 31 juli. ‘Maar knap hoe Jopie en 
Henk iedereen door elkaar wisten te 
sturen. En het gezellig hielden.’ 
Haar oude dag begint Jopie met een 
bungeejump in Zambia, waar haar 
zoon woont. ‘Enig!’ 
Blijft  ’t Vliegveld onder nieuwe lei-
ding een plek voor het havenbe-
drijfsleven om zaken te bespreken? 
‘Die jonge gasten doen zaken meer 
vanachter de computer’, denkt Dirk 
van Dijk (Profi le Tyrecenter DBS). 
‘Maar je kun hier ook gewoon lekker 
eten met collega’s.’  

Jopie van Luijk-Van Staveren (l.): ‘De klant is koning, maar regels zijn regels.’
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 HAVENKROEG  Eigenares Jopie neemt afscheid

QUOTE VAN DE WEEK

Johan Huibers, bedenker en 
bouwer van een moderne versie 
van de ark, snapt niet waarom 
ze zijn creatie (135 bij 30
bij 23 meter) niet in 
Rotterdam willen hebben. 

Ark van Noach
hoort gewoon in 
de grootste haven 
ter wereld.
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De cao-partners in het Nederlandse 
wegvervoer gaan weer met elkaar pra-
ten. Praten is het vak van onderhande-
laars, maar van onderhandelen is de 
laatste zes maanden niets gekomen. 
Want men was boos op elkaar. De bon-
den eisten drie procent opslag voor de 
werknemers en de werkgevers boden 
nul procent opslag omdat veel trans-
portbedrijven fi nancieel net zo uitge-

pierd zijn als de meeste chauff eurs.

Er was begin dit jaar nog een ongemakkelijk incident waarbij 
de werkgeversonderhandelaars zich door een demonstratie 
van chauff eurs in de onderhandelingszaal ‘geïntimideerd’ 
voelden. Daarna besloten beide partijen maar even uit el-
kaars buurt te blijven. De bonden begonnen hier en daar in 
de provincie kleinschalige ‘acties’, de werkgevers organiseer-
den congressen over heel andere onderwerpen en inmiddels 
doemden in de agenda’s van de onderhandelaars de zomer-
maanden al weer op.

Het is een misverstand dat werkgevers in het wegvervoer hun 
vakanties bij voorkeur doorbrengen in chique hotels, als uit-
valsbasis naar Manhattan, de Londense binnenstad, de 
Champs Élysées of de Promenade des Anglais van Nice. Door 
de nood der tijd gedwongen brengen ze hun dagen eerder 
door in krap bemeten caravans, die ze ergens in de Vendée, 
de Morvan of in de buurt van Spa naast de bungalowtenten 
van hun personeel parkeren.

TLN raadt leden ook aan de Jag op vakantie thuis te laten en 
liever de oude Corolla van mevrouw voor de sleurhut te zet-
ten. Tegelijk krijgen vakbondsleden het advies een roestige 
Escort te huren om zich voorzien van voldoende rafelige spij-
kerbroeken en een paar mud aardappelen naar de camping te 
verplaatsen. Op die campings is het idee dan ook ontstaan om 
weer met elkaar te gaan overleggen. De datum is geprikt: 
10 september, alles terug bij af.

‘Hé Henk’, roept bijvoorbeeld Piet, eigenaar van een middel-
groot wegtransportbedrijf, de luifel van zijn caravan opzet-
tend. ‘Heb jij per ongeluk nog wat haringen? Ik ben ze verge-
ten.’ ‘Drie haringen genoeg, Piet?’, zegt Henk, die voor Piet 
twee miljoen kilometer achter de rug heeft . ‘Man, laat die lui-
fel toch zitten. We gaan vanavond barbecuen. We hebben 
vlees en stoelen genoeg. Jullie zijn welkom.’ ‘Neem ik een 
wijntje mee’, zegt Piet. ‘Chateauneuf?’
‘Piet, now you’re talking.’

Now you’re talking


