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Het verlies van 202 miljoen euro 
vorig jaar bij de vrachtdivisie van 
Air France-KLM was voor twee 
derde toe te schrijven aan de 
Franse helft  van het gemeen-
schappelijke vrachtbedrijf.

Dat valt op te maken uit het bij de Kamer 
van Koophandel gedeponeerde jaarverslag 
van KLM Nederland. Daaruit blijkt dat de 
Nederlandse vrachtactiviteiten inclusief 
Martinair vorig jaar een operationeel ver-
lies leden van 68 miljoen euro op een om-
zet van ruim 1,5 miljard euro. 
Air France Cargo leverde een vergelijkbare 
omzet af, maar daar stond een twee keer zo 
groot verlies (134 miljoen euro) tegenover, 
zo kan uit de jaarcijfers verder worden op-
gemaakt. Ook in 2012 was Air France Car-
go de zwakke broeder op de Frans-Neder-
landse vrachttandem, met een aandeel van 
153 miljoen euro in het totale verlies van 
222 miljoen euro. Een nog groter contrast 

euro is echter nergens terug te vinden in 
het jaarverslag van KLM Nederland over 
2013. Vakbonden zoals de Vereniging van 
Verkeersvliegers (VNV) vragen zich af of 
Martinair wel zo snel en zo diep in het 
rood kon zinken. ‘Het is maar de vraag hoe 
zuiver die cijfers zijn en hoe KLM rekent’, 
zei VNV-voorzitter Steven Verhagen on-
langs tegenover deze krant, in reactie op 
die verliezen.  
Wie naar de jaarrekening van Martinair 
over 2012 kijkt, kan zijn scepsis begrijpen.  
De vrachtmaatschappij schreef inclusief 
de resultaten van de vliegschool en onder-
houdsbedrijf Jetcenter een bedrijfsverlies 
van tien miljoen euro. Dat zou dan binnen 
een jaar tijd, terwijl de internationale 
vrachtmarkt zich weer wat hersteld heeft , 
plotseling zijn vertienvoudigd. 
Overigens heeft  KLM voor Martinair over 
2013 nog geen jaarverslag gedeponeerd. 

laat het jaarverslag van 2011 zien waar 
KLM Cargo samen met Martinair nog een 
positief bedrijfsresultaat van 33 miljoen 
euro wist af te leveren, maar het uiteinde-
lijke resultaat van de bijeengenomen 
vrachtactiviteiten een verlies van zestig 
miljoen euro liet zien. Daaruit kan de slot-
som worden getrokken dat het Franse on-
derdeel dat jaar een resultaatverlies op de 
lopende activiteiten moet hebben geleden 
van zo’n negentig miljoen euro. 

Onvermijdelijk
Eerder deze maand motiveerde topman  
Erik Varwijk van Air France-KLM Cargo 
de drastische afb ouw van de vrachtvloot 
van Martinair Cargo met de slechte gang 
van zaken bij de Nederlandse vrachtdoch-
ter, die verantwoordelijk was voor de helft  
van het totale bedrijfsverlies van ruim 200 
miljoen over 2013. Ingrepen in de verlies-
gevende vrachtvloot waren dan ook on-
vermijdelijk, aldus Varwijk.
Dat bedrag van rond de honderd miljoen 

 JAARVERSLAG   KLM Nederland slechts schuldig aan een derde van het verlies 

Het grote lek bij KLM 
Cargo zit in Parijs 

JOHN VERSLEIJEN
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SPOORVERVOER
De Luxemburgse 
vrachtvervoerder CFL 
Cargo is gestart op het 
Belgische spoornet-
werk. De eerste rit ging 
van het Franse 
Hagondage naar 
Bressoux, bij Luik. Het 
klantenbestand van Infrabel telt nu vijftien onderne-
mingen, waarvan dertien goederenvervoerders. Naast 
CFL zijn dat Captrain Belgium, Crossrail Benelux, DB 
Schenker Rail Nederland, ERS Railways, Euro Cargo Rail, 
Europorte France, NMBS Logistics, Railtraxx, Rotterdam 
Rail Feeding, SNCF Fret, Trainsport en PKP Cargo. 

CFL Cargo rijdt over Belgisch spoor

WEGVERVOER
Er zouden in Duitsland tussen de 4.000 en 10.000 
ecocombi’s kunnen gaan rijden. Dat blijkt uit een 
tussenrapport van het wetenschappelijk verkeersbu-
reau van de Duitse regering. Dit bureau stelt dat de 
discussie lange tijd ‘ideologisch overbelast’ was, maar 
dat deze zwaardere en langere vrachtauto’s fi les 
tegengaan en goed zijn voor het milieu. In Duitsland, 
waar de Lang-LKW in veel lidstaten is verboden, is 
maatschappelijk verzet tegen de ‘Monstertruck’. In 
Nederland rijden inmiddels duizend ecocombi’s. TLN en 
EVO reageren positief op het rapport en hopen op 
gelijke regels in de hele EU, zodat transporteurs ermee 
over de grens kunnen.

Duitse ecocombi stap dichterbij

nieuwe DAF CF en 
XF trucks schaft 
Waberer’s 
International aan 
om zijn vloot te 

vernieuwen. De order werd ondertekend tijdens de IAA 
tentoonstelling in Hannover. De voertuigen zullen dit 
jaar en volgend jaar worden afgeleverd. Als gevolg van 
deze nieuwe order zal bijna de helft van de vloot van 
3.300 vrachtwagens van Waberer’s gaan bestaan uit 
DAF trucks. Waberer’s kiest voor de vrachtwagens van 
DAF vanwege ‘de betrouwbaarheid, kwaliteit, het lage 
brandstofverbruik en de gunstige onderhoudskosten’.

1000

DAF MEGA-ORDER

ZEESLUIS AMSTERDAM 
De Amsterdamse gemeenteraad neemt eind november 
een defi nitief besluit over de bouw van een nieuwe 
zeesluis voor het Noordzeekanaalgebied, die 850 
miljoen euro gaat kosten. Eind oktober zullen aan de 
Amsterdamse raadsleden de laatste studies worden 
voorgelegd inclusief de fi nale businesscase. Daaruit 
blijkt dat de nieuwe en grotere zeesluis zichzelf al na 

twaalf tot vijftien jaar 
kan terugverdienen. 
De zeesluis moet in 
2019 worden opgele-
verd en Amsterdam 
weer bereikbaar 
maken voor grotere 
zeeschepen. 

Definitief besluit eind november
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Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL: Er moet een Europees minimumloon komen voor het wegvervoer

Jazeker: lagere prijzen en betere kwaliteit

Onzin: nog meer eenheidsworst en minder keuze voor verladers

Ja, dankzij Chinese deelname eindelijk consolidatie in de lijnvaart  

Anders

14 %

54 %

24 %

8 %

Ocean Three gaat iedereen 
gelukkig maken 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 245 mensen op de stelling van 17 SEPTEMBER

Het spoorvervoer tussen het 
Verre Oosten en Europa (denk 
aan Duisburg-Chongqing) zit in 
de lift  en vormt een steeds 
sterker alternatief voor lucht- en 
zeevracht. Maar hoe zit het, 
gezien alle geopolitieke spannin-
gen, met de passage door 
Rusland? Zusterkrant DVZ sprak 
erover met Vladimir Yakunin, 
president van de Russische 
spoorwegen, die met 85.000 
kilometer spoor het op een na 
grootste netwerk ter wereld 
beheert. En die bovendien als lid 
van de inner circle rond Poetin 
ook zelf is getroff en door de 
Amerikaanse sancties.

Meneer Yakunin, er heerst onder 
klanten onrust over het spoorver-
voer tussen Duitsland en 
Rusland. Hoe ziet de situatie er 
momenteel uit?
Wat de samenwerking tussen de 
spoorwegen betreft , zijn er positief 
stemmende signalen. Natuurlijk 
zijn er oneff enheden, maar we wer-
ken nauw met elkaar samen. 
Deze nauwe coöperatie wordt ook 
weerspiegeld in de hechte samen-
werking tussen indidivuen aan 
beide zijden en de goede persoon-
lijke verhoudingen. Een delegatie 
van RZD bezoekt de vakbeurs In-
notrans in Berlijn. Daar zal ik ook 
de heer Grube (Rüdiger Grube, 
CEO van Deutsche Bahn, red.) 
ontmoeten. Het lijkt erop, dat poli-
tici in hun eigen wereld leven en de 
werkende mensen in de hunne.
Ondanks de zwakke algemene 
conjunctuur kunnen we voor de 
rest vaststellen dat het container-
verkeer tussen de West-Europese 
landen en Rusland met drie pro-
cent gestegen is. In absolute zin is 
dat niet zoveel, maar de trend is wél 
van belang.

Wat is uw prognose voor de 
verdere ontwikkeling van de 
trans-Siberische spoorbaan, en 
specifi ek van het transit-verkeer 
langs deze corridor?
In onze strategische prognoses 
waarbij we rekening houden met 

de omvangrijke investeringen die 
we momenteel in deze regio doen, 
verwachten we tot 1 miljoen teu in 
beide richtingen. Er zijn aanwij-
zingen dat de trend positief is. Al-
leen al in de eerste zes maanden 
van dit jaar steeg het volume van 
containers in transit met rond de 
twintig procent. 
We bevinden ons weliswaar nog op 
een relatief bescheiden niveau, 
maar deze – nieuwe – trend om-
hoog is zeer sterk. Daarom denk ik 
dat we er niet naast zitten met onze 
prognose.

Wat zijn de belangrijkste 
obstakels die daarvoor opgelost 
moeten worden?
De investeringen zijn van groot be-
lang, maar ook de atmosfeer is be-
langrijk. Die laatste zou ik zelfs op 
de eerste plaats willen zetten. De 
politieke stemming, zoals die zich 

vandaag de dag in Europa ontwik-
kelt, vergift igt de inspanningen 
van professionals om de economi-
sche samenwerking tussen Rus-
land en de Europese landen te be-
vorderen. Ik meen dat wij állen 
moeten nadenken, waar Europa ei-
genlijk naar toe wil.

De actuele plannen om de 
spoorinfrastructuur uit te bouwen 
concentreren zich klaarblijkelijk 
op de oostelijke regio’s. Gaat uw 
blik nu meer naar het Oosten dan 
naar Europa?
Ik voel me Europeaan. Voor mij 
was het hoofddoel altijd de  verbe-
tering van de economische samen-
werking tussen Rusland en de Eu-
ropese landen. Altijd. En ik heb 
niet de intentie om van dat stand-
punt af te stappen.

VLADIMIR YAKUNIN, PRESIDENT RZD (RUSSISCHE SPOORWEGEN)

‘Politici leven 

in hun eigen wereld’

CHRISTINE KULKE-FIEDLER, DVZ

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

vrijdag 10 oktober
Duurzame logistiek
Adverteren? Bel: 010 280 10 25.
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GERT VAN HARSKAMP
gert.van.harskamp@nieuwsbladtransport.nl

Een zucht van verlichting moet er door 
Rotterdam zijn gegaan, toen de Chine-
se autoriteiten in juni hun veto uitspra-
ken over de P3 alliantie van de drie 
grootste containercarriers ter wereld, 
Maersk Line, MSC en CMA CGM. Het 
alternatief dat Maersk Line en MSC 
met 2M vervolgens wilden beginnen, 
kon nooit slechter zijn dan P3. Maar 
met het vorige week gepresenteerde 

vaarschema van 2M kan eigenlijk iedereen de overwinning 
claimen.

Dat geldt zeker voor Antwerpen, dat de belangrijkste Euro-
pese haven van 2M wordt. Dat is ook niet verwonderlijk. Ant-
werpen is de belangrijkste Europese uitvalsbasis van MSC en 
de Zwitserse rederij kan met de aanstaande verhuizing naar 
het Deurganckdok op de linkeroever van de Schelde ook nog 
eens fl ink uitbreiden in de Vlaamse haven. Met hun Vessel 
Sharing Agreement zullen de 2M-partners volop gebruikma-
ken van de mogelijkheden die Antwerpen MSC al biedt.

Zo wint Antwerpen een aanloop van Zeebrugge en twee van 
Rotterdam op de Verre Oostendiensten van 2M. Daarnaast 
wordt Antwerpen als enige haven in België en Nederland 
aangedaan op de trans-Atlantische dienst naar Baltimore.

Echter, Rotterdam hoeft  niet te treuren. De havenstad komt 
er veel beter vanaf dan wanneer P3 zou doorgaan. MSC en 
Maersk Line doen Rotterdam nu op zes Azië-Europa dien-
sten aan. Dat wordt vier. Daar staat echter tegenover dat Rot-
terdam op alle Azië-Noord-Europa diensten van Ocean 
Th ree-alliantie van CMA CGM, China Shipping en UASC 
wordt aangedaan. Daarnaast krijgt Rotterdam in ieder geval 
op twee van de drie trans-Atlantische routes van 2M bezoek. 
Als er voldoende vraag is, ook op de derde.

Voor Zeebrugge geldt ook dat de stad wel de enige Azië-aan-
loop van 2M moet gaan missen, maar Ocean Th ree heeft  de 
Belgische kustplaats aan een Azië-Europa loop toegevoegd.  
In Duitsland lijkt er een zelfde verschuiving plaats te vinden. 
Bremerhaven is daar de mainport van 2M. Hamburg moet 
diensten van Maersk en MSC afstaan aan zijn landgenoot. 
Echter, ook Hamburg wordt goed gecompenseerd door de ex-
tra aanlopen die de stad van de Ocean Th ree-carriers mag 
verwachten. Hamburg wordt op elke Verre Oostendienst van 
Ocean Th ree aangedaan, een gunst die alleen Rotterdam en 
Hamburg als Noord-Europese havens ten deel valt. 

In tegenstelling tot het slagveld dat P3 in de sector, maar 
vooral in Rotterdam zou aanrichten, lijken de meeste Noord-
Europese havens er met 2M en Ocean Th ree redelijk uit te ko-
men. De havens die 2M de rug toekeert, kunnen op extra aan-
dacht rekenen van het Frans/Chinees/Arabische Ocean 
Th ree.

Het is bijna alsof de nieuwe allianties met elkaar om tafel heb-
ben gezeten en de havens onderling hebben verdeeld. Dat zou 
niet eens zo vreemd zijn, omdat de rederijen bij de havenbe-
drijven blijven hameren op verbetering van de dienstverle-
ning tegen een zo laag mogelijke prijs. 

De containercarriers willen de fl exibiliteit om te gaan daar 
waar de meeste winst te halen valt. Dat betekent wel dat de 
allianties genoeg wereldhavens moeten overhouden, zodat 
die fl exibiliteit en prijsconcurrentie gewaarborgd blijven.

Iedereen wint
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Alliantie 2M maakt 
vaarschema’s bekend

LIJNVAART

Zandbergen’s Transport 
neemt Ambrosius over

Verre Oostendiensten van Ocean 
Th ree (CMA CGM, UASC en China 
Shipping) wordt aangedaan. De drie 
trans-Atlantische routes die 2M 
aanbiedt, zullen allemaal Rotterdam 
aandoen, net als Bremerhaven en 
Antwerpen.
Zoals verwacht komt Antwerpen er 
het best vanaf met de nieuwe dienst-
regeling van 2M. Die stad krijgt niet 
alleen de aankomsten die Rotter-
dam verliest, maar ook die van Zee-
brugge. Die haven komt helemaal 
niet meer voor in de Azië-Europa 
diensten van de 2M-partners.
2M moet begin volgend jaar operati-
oneel zijn, maar het wacht nog op 
toestemming van China en van
de Amerikaanse toezichthouder 
FMC. | GERT VAN HARSKAMP

Rotterdam komt er goed vanaf in 
de vaarschema’s van 2M, de vessel 
sharing agreement (VSA) van 
Maersk Line en MSC. 

Van de Azië-Noord-Europa dien-
sten doen vier loops Rotterdam aan. 
Dat is wel twee minder dan de hui-
dige zes loops, maar stukken beter 
dan de voorgenomen vaarschema’s 
van de P3-alliantie.
Als het P3-avontuur van Maersk 
Line, MSC en CMA CGM was door-
gegaan, dan zou Rotterdam nog 
maar vier keer in plaats van acht 
keer bezocht worden. Binnen 2M is 
het ook vier keer, maar Rotterdam 
mag zich verheugen op het feit dat de 
stad samen met Hamburg de enige 
Noord-Europese haven is die op alle 

van Nederland’ een langgekoesterde 
wens bij het Limburgse familiebe-
drijf in vervulling ‘om te komen tot 
een landelijke dekking’.
De samenvoeging van de activitei-
ten leidt daarnaast tot een verster-
king van de marktpositie in het ver-
voer van levensmiddelen, voegt hij 
eraan toe. Volgens Zandbergen ko-
men er geen veranderingen in het 
bestaande management van Am-
brosius Hoogeveen. 
Zandbergen beschikt naast de 
hoofdvestiging in Limmen over een 
fi liaal in Tilburg. Behalve voor AH 
levert het bedrijf ook logistieke dien-
sten aan Coca-Cola en TNT. Am-
brosius is naast het vervoer van le-
vensmiddelen ook actief in het 
transport van staal en papier. | JV

Zandbergen’s Transport, onder 
meer vervoerder voor Albert Heijn, 
heeft  branchegenoot Ambrosius 
Transport uit Hoogeveen overge-
nomen.  

Door de overname ontstaat een weg-
vervoerder met een totale jaarlijkse 
omzet van rond de dertig miljoen 
euro en een personeelsbestand van 
400 mensen.   
Zandbergen’s Transport voegt ver-
der met de koop van de Drentse 
branchegenoot 100 auto’s toe aan het 
eigen wagenpark van 200 voertui-
gen. Een overnamebedrag wordt 
door de bedrijven niet genoemd.
Volgens directeur-eigenaar Jos 
Zandbergen gaat ‘met een volwaar-
dige vestiging in het noordoosten 

WEGVERVOER

MyFerryLink van Engelse 
Kanaal verbannen 

Schultz strijdt 
tegen havensteun 

Gebruik e-freight in 
luchtvracht naar 18%

CSCL heeft straks  
grootste containerschip 

FERRY’S
Veerdienst MyFerryLink van de 
Eurotunnel Groupe is door de Brit-
se mededingingsautoriteit CMA 
verbannen van het Engelse Ka-
naal. De Eurotunnel Groupe mag 
geen diensten meer op het Engel-
se Kanaal aanbieden vanuit Do-

ver, omdat de groep nu met de 
veerdienst en tunnel samen meer 
dan 50% van de markt op de route 
in handen heeft. CMA kwam eer-
der al met een besluit, waartegen 
Eurotunnel bezwaar maakte.

TRANSPORTRAAD
Nederland zal zich op de komende 
Transportraad consequent verzet-
ten tegen elke formulering die le-
gitimering van staatssteun aan 
havens zou kunnen inhouden. Dat 
laat minister Schultz (I en M) de 
Tweede Kamer weten in de aan-

loop naar de vergadering van Eu-
ropese transportministers op 8 
oktober in Luxemburg. Het onder-
werp maakt deel uit van de dis-
cussie over de invoering van een 
Europese Havenverordening.

DIGITALISERING
Het papierloos versturen van 
luchtvrachtzendingen (e-freight) 
wint langzaam aan populariteit in 
de markt. Dat blijkt uit de laatste 
statistieken (juli) van luchtvaart-
organisatie IATA. Deze zomer 
werd 18% van alle luchtvrachtdo-
cumentatie in de wereld digitaal 
afgehandeld, een maandelijkse 
stijging van 1,2%. Vorig jaar lag 
het nog op 9,8%. Voor het einde 
van het jaar verwacht IATA de 
grens van 20% te overschrijden. 

SCHEEPVAART
Binnen een paar maanden verliest 
Maersk Line zijn positie als rederij 
met het grootste containerschip. 
In november neemt China Ship-
ping een nieuw 19.100 teu schip 
met een lengte van vierhonderd 
meter in de vaart. Op dit moment 
vaart Maersk met de grootste 
schepen, de zogeheten Triple-E 
met een capaciteit van 18.270 teu. 
China Shipping heeft nog vier van 
deze reuzen in bestelling.

KORTWegvervoer 
slaat alarm
 ENQUÊTE   Vlaamse fi rma’s zien geen toekomst

Het Belgische wegvervoer 
zit in zwaar weer. Veel 
fi rma’s denken zelfs dat ze 
over tien jaar niet meer 
bestaan.

Dat blijkt uit een enquête die 
Nieuwsblad Transport heeft  gehou-
den onder Belgische transporteurs 
en waarvan de resultaten onlangs 
gepresenteerd zijn op het eerste 
Congres Wegvervoer in Antwer-
pen. Gevraagd of de sector nu echt 
uit het economisch dal aan het 
klimmen is, na de crisis, antwoordt 

zo’n tweederde dat dit niet het geval 
is (zie ook de infographic hier-
naast). 
Een minderheid van een derde is 
van mening dat het wegvervoer 
deze zware periode nu eindelijk 
achter zich laat. Ook over de trans-
portvolumes die tot augustus be-
haald zijn, is men somber. Meer res-
pondenten zeggen dat die gedaald 
zijn (29%) dan gestegen (27%).
Betere marges dan? Ook niet. Van 
de  transportprijzen zegt 8% dat ze 
gestegen zijn in de eerste acht 
maanden van 2014, tegenover25% 
die ervaart dat ze (nog verder) ge-
daald zijn. Het is allemaal nog el-
lendiger dan ze van tevoren ver-
wacht hadden, zegt 46% van de 
vervoerders, terwijjl slechts 6% stelt 
dat het lopende jaar beter verloopt 
dan ze hadden verwacht.
Voeg daaraan toe dat meer dan 

viervijfde van de respondenten gro-
te last heeft  van de congestie op de 
ring van Antwerpen, en er ontstaat 
het beeld van een sector in hevig 
noodweer. 
Een van de aangevoerde redenen is 
de concurrentie vanuit Oost-Euro-
pa. De volle honderd procent van de 
ondervraagde ondernemers zegt 
dat die duidelijk merkbaar is, ook al 
geeft  21% toe zelf ook met chauf-
feurs uit het voormalige Oostblok 
te werken. Noodgedwongen, zo is 
het verweer, want 66% is bang om 
anders klanten kwijt te raken. 
Verladers dwingen nu eenmaal zeer 

lage prijzen af en dan zijn Belgische 
chauff eurs eenvoudigweg te duur 
geworden. Zoals iemand opmerkt: 
‘Belgische chauff eur: circa 5000 
euro per maand, Oostblokker: circa 
2300 euro per maand.’ 
Deze zogeheten loonkostenhandi-
cap leidt ertoe dat sommige onder-
nemers geen andere mogelijkheid 
zeggen te hebben dan met Oost-Eu-
ropese chauff eurs te rijden óf zelfs 
het hele bedrijf uit te vlaggen. 
De somberheid zit zo diep dat liefst 
71% verwacht dat er over tien jaar 
nog maar weinig over is van de Bel-
gische wegvervoerssector, tegen-
over 29% die ietsje optimistischer 
is. Kortom, een ontluisterende en-
quête, al werd er tijdens het congres 
dapper naar oplossingen gezocht. 

Slechts zes procent stelt dat het huidige 
jaar beter verloopt dan verwacht. 

PETER WIERENGA

DE CRISIS VOORBIJ

Het is duidelijk merkbaar dat het
wegvervoer herstelt.

Zonder twijfel      5%

Beslist niet        14%

Oneens                  52%

Mee eens            30%

De Ring van Antwerpen is berucht vanwege 

de fileproblematiek. Hoezeer is dit van invloed

op uw bedrijfsvoering?

“Dit kost ons 
dagelijks 

veel geld.”

“Het wordt iedere
 dag erger.”

Ja

Misschien

Nee69 %

20 %

11 %

Overweegt u om deze reden te 
  vertrekken uit Antwerpen?

                   84% heeft hier last van

16% ervaart geen hinder

We lijken uit het economisch dal te klimmen, maar is dat ook echt zo?

NOG STEEDS SLIPGEVAAR?

INVLOED VAN CONGESTIE 

EN U?
Lastig

“Ik kan Antwerpen 
 niet links laten 
liggen vanwege 

de haven.”

Nee80 %

Ja20 %

Stelling: Deze problematiek  
wordt sterk overdreven.

“Men moet iets met de loonregeling doen
in de ganse EU.”

100 % Ja

“De grote transportbedrijven zijn geldwolven
die alle regels aan hun laars lappen. 

Kleine kmo's kunnen daar niet op tegenop.”

Nee79 %

Ja21 %

Werkt úw bedrijf met Oost-
Europese chauffeurs?

“Belgische chauffeur: ca. 5.000 euro per maand,
 Oostblokker: ca. 2.300 euro per maand.”

“Vind over grotere afstanden maar eens 
een 'West-Europese' chauffeur die

in de vrachtwagen wil overnachten.”

Is concurrentie uit Oost-Europa voor u duidelijk merkbaar?

Opmerkingen

Tarieven blijven onder druk staan

Nog niet alle sectoren klimmen
uit het dal

Alleen in de 1e jaarhelft was er 
herstel

N2

N3

N1

ZIE OOK PAGINA 8 EN 9



we hebben iets voor je

We zijn er ook voor al
uw zakelijke zendingen
Logistiek draait om planning, punctualiteit en dienstverlening. Zendingen aan uw klanten 
moeten correct en op tijd afgeleverd worden. Kies daarom voor PostNL. Alle pakketten, 
pallets en rolcontainers zijn bij ons in veilige en vertrouwde handen. We beschikken over een 
f ijnmazig transportnetwerk in binnen- én buitenland. Bovendien leveren we gegarandeerd 
vóór 10 uur of 12 uur. U kunt op ons rekenen. En uw klanten ook.

Nieuwsgierig? Kijk op postnl.nl/b2b of bel 088 236 37 73.
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Havenbedrijf moet 
mogelijk toch betalen 
Havenbedrijf Rotterdam moet 
banken mogelijk toch het geld be-
talen dat ze in 2004 kwijtraakten 
als gevolg van het door toenmalig 
directeur Willem Scholten veroor-
zaakte havenschandaal. 

Dat volgt uit een uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie in een 
zaak van Commerzbank tegen het 
Havenbedrijf. In die zaak verloren 
de banken al bij de rechtbank in Rot-
terdam en in hoger beroep. Com-
merzbank liet het er, als enige, niet 
bij zitten en stapte naar de Hoge 
Raad. De bank eist twintig miljoen 
die ze aan de RDM van Joep van den 
Nieuwenhuijzen had geleend op ba-
sis van garanties die door Scholten 
waren afgegeven. In totaal zijn de 
banken daardoor 183 miljoen kwijt-

geraakt. De andere banken hebben 
dat verlies afgeschreven. 
De Hoge Raad heeft  de zaak voorge-
legd aan het Europese Hof. Dat twij-
felt aan de lezing van het Havenbe-
drijf, toen nog een gemeentelijke 
dienst, dat buiten Scholten niemand 
anders bij de clandestien verstrekte 
garanties betrokken was. Het is nu 
aan de Hoge Raad om daar uitspraak 
over te doen. 
Mocht die besluiten dat de garanties 
toch rechtsgeldig waren, dan hoeft  
dat nog niet te betekenen dat het Ha-
venbedrijf moet betalen. Het heeft  
zich steeds verweerd met het argu-
ment dat Commerzbank had moe-
ten weten dat Scholten op eigen 
houtje handelde en goedkeuring van 
zijn raad van commissarissen nodig 
had. | RM

HAVENSCHANDAAL

Grootste cruiseschip 
in Rotterdam 

FedEX en UPS klaar 
voor decemberdrukte

Nieuwe biocentrale 
in Antwerpen

Nominaties KVNR 
Shipping Award bekend

SCHEEPVAART

Aanstaande dinsdag arriveert in 
Rotterdam ’s werelds grootste 
cruiseschip, de ‘Oasis of the Seas’ 
van Royal Caribbean. Het schip 
heeft een tonnage van 225.000 
Gross Tonnes en komt naar Rot-
terdam voor een uitgebreide dok-

beurt bij Keppel Verolme. Die zal 
twee weken in beslag zal nemen. 
Daarbij wordt onder meer via een 
opening in de romp een van de 
hulpmotoren vervangen. Boven-
dien wordt het schip van nieuwe 
vloerbedekking voorzien. 

LOGISTIEK

De Amerikaanse pakketjesbezor-
gers FedEX en UPS huren dit jaar 
veel meer mensen in om de druk-
ke tijd voor de feestdagen in de-
cember goed door te komen. Dat 
doen de bedrijven omdat steeds 
meer mensen cadeautjes via een 

webwinkel bestellen. Vorig jaar 
werden de bedrijven overvallen 
door het succes van webwinkels. 
Veel pakketjes kwamen daardoor 
pas na de feestdagen bij de be-
steller.

ENERGIE

Het Luxemburgse NPG Energy 
heeft aan het Antwerpse 
Deurganckdok zijn eerste biogas-
installatie in gebruik genomen. 
De installatie krijgt een vermogen 
van 3 Megawatt, dat vooral door 
de aangrenzende containertermi-
nal Antwerpen Gateway gebruikt 
zal worden. De installatie wordt 
vooral gevoed met vloeistoffen, 
afkomstig van afval en 
reststromen uit de voedingsindu-
strie. 

SCHEEPVAART

De Koninklijke Vereniging van Ne-
derlandse Reders heeft Van Oord, 
Vroon en Anthony Veder genomi-
neerd voor de KVNR Shipping 
Award, die 6 november tijdens het 
Maritime Awards Gala wordt uit-
gereikt. De prijs is voor rederijen 
die bijzondere innovaties hebben 
gebracht op technisch, milieu- of 
organisatorisch gebied. De drie 
genomineerden zijn gekozen uit 
een totaal van zeven inzendingen.

KORT

TE KOOP GEVRAAGD: 
Transportonderneming

Als logistiek dienstverlener zijn wij op zoek naar een transport-
onderneming ter overname met als doel het verstevigen van 
de marktpositie, het uitbreiden van het dienstenpakket en het 
waarborgen van de kwaliteit van de huidige dienstverlening.
Betreffende onderneming dient gespecialiseerd te zijn in onge-
conditioneerd transport binnen de Benelux & Duitsland en de 
beschikking te hebben over circa 10 tot 30 trekkende eenheden. 
Daarnaast dient de organisatie hoofdzakelijk te beschikken over 
Nederlandstalige chauffeurs, een klantenbestand bestaande uit 
voornamelijk directe verladers of producenten en gevestigd te 
zijn beneden de denkbeeldige lijn Den Haag – Arnhem. 
Naast positief renderende ondernemingen komen ook licht 
verlieslatende ondernemingen in aanmerking.
De overnemende partij beschikt over een gedegen, integer en 
modern management dat zijn medewerkers centraal stelt. 

Heeft u interesse ? Neemt u dan contact op met de redactie 
van NT op perry.pieete@ntpublishers.nl o.v.v. briefnummer 229.

Hestya heeft buit binnen
 HES BEHEER   Overnametraject van een jaar wordt nu razendsnel afgerond

In eerste instantie leek de overname 
van de havengroep vlotjes afgewik-
keld te kunnen worden, want Hestya 
had op voorhand al een deal gesloten 
met een groep grote aandeelhou-
ders, met samen 58% van de aande-
len. Daarbij waren in elk geval de fa-
milies Cordia en Peterson, die HES 
in de jaren negentig met een kapi-
taalsinjectie van de ondergang red-
den.
HES was op zijn beurt echter bezig 
met de ingewikkelde acquisitie van 
het Franse Atic Services, waarvoor 
weer een  belang in Ovet moest wor-
den verkocht. Met de afronding van 
die transactie kwam de weg voor de 
verkoop van HES vrij.

De Rotterdamse bulkover-
slaggroep HES Beheer komt 
na een overnametraject van 
een jaar defi nitief in handen 
van Hestya Energy.

Ondanks enig verzet van enkele 
kleine aandeelhouders op de val-
reep, onder wie beleggingsadvocaat 
Jeroen Wendelgelst en de Vereniging 
van Eff ectenbezitters, is het leeu-
wendeel van de aandeelhouders in-
gegaan op het bod van 43,64 euro 
per aandeel ofwel 408 miljoen totaal. 
Het percentage aangemelde aande-
len van 97% is ruim genoeg om het 
aandeel van de beurs te halen.
Wanneer de notering aan Euronext 
Amsterdam vervalt, is nog niet pre-
cies bekend, maar waarschijnlijk in 
de eerste helft  van november. Daar-
mee blijft  alleen het tankopslagbe-
drijf Vopak over van de bedrijven uit 
de Rotterdamse haven met een 
beursnotering, afgezien van de par-
ticipatiemaatschappij HAL Trust 
(zie pag. 6), die onder meer belangen 
heeft  in datzelfde Vopak en tanker-
rederij Anthony Veder. In de achter-
liggende jaren is een reeks maritie-
me bedrijven van het Amsterdamse 
bord verdwenen, waaronder 
Dockwise, Smit, Pakhoed, Van Om-
meren, Nedlloyd en Internatio-Mül-
ler.
Nu Hestya, een combinatie van de 
Amerikaanse investeringsfondsen 
Carlyle en Riverstone, de vereiste 
meerderheid bezit, wordt de overna-
me razendsnel afgerond. Vrijdag 26 
september wordt een kleine 400 mil-
joen euro overgemaakt naar de aan-
deelhouders die hun stukken heb-
ben aangemeld en treedt ook meteen 
de nieuwe raad van commissarissen 
aan. Die benoemt nog dezelfde dag 
de nieuwe raad van bestuur, waar-
van de namen al eerder bekendge-
maakt werden.
De Deen Martin Poulsen (afk omstig 
van APMT Terminals) wordt CEO 

en de andere leden worden de Ne-
derlanders Barbara Geelen (voor-
heen onder meer ABN Amro) en 
Harry van Rietschoten (Petroplus en 
4Gas). Kees Molenaar, die HES na 
het plotselinge vertrek van CEO 
Harmen Sliep begin dit jaar tijdelijk 
geleid heeft , treedt dan terug. Direc-

teur Speciale Projecten Elly Groe-
nendijk blijft  nog enkele maanden in 
functie, vooral om werkzaamheden 
over te dragen.
Hestya krijgt vier leden in de raad 

van commissarissen: Marcel van 
Poecke van het investeringsfonds 
Carlyle, die gezien wordt als het 
brein achter de overname, de Ame-
rikanen Peter Backhouse en Andrew 
Ward en de Nederlander Haroun 
van Hövell tot Westerfl ier. De laatste 
drie zijn afk omstig van Riverstone. 

Jan Peter Peterson blijft  voorzitter. 
Ook de door de ondernemingsraad 
aangedragen Dilia van der Heem en 
Ben Vree blijven aan als commissa-
ris, de laatste als onafh ankelijk lid. 

Beeld van de OBA-terminal in Amsterdam, die voor 75% in handen is van HES Beheer.

Vopak blijft over als enige havenbedrijf 
met een beursnotering in Amsterdam.

ROB MACKOR
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Dipje in koers Vopak 
 INVESTERINGEN   Topman Martijn van der Vorm opgevolgd door eigen kweek

HAL Holding, onder meer 
grootaandeelhouder in 
Vopak, Boskalis en Anthony 
Veder, heeft  in de eerste 
helft  van het jaar een netto-
winst gemaakt van 278 
miljoen euro. Dat is 52 
miljoen, ofwel 23 procent, 
meer dan vorig jaar.

Het netto vermogen van het investe-
ringsfonds daalde met 161 miljoen, 
iets meer dan twee procent, tot 7,148 
miljard euro. Dat kwam vooral door 
de koersdaling van beursgenoteerde 
ondernemingen waarin HAL belan-
gen heeft . Dat laat de in Rotterdam 
gevestigde superbelegger weten in 
het halfj aarbericht.
Het investeringsfonds, begin jaren 
negentig opgezet met de opbrengst 
van de verkoop van de cruiserederij 
Holland-Amerika Lijn, heeft  belan-
gen in vier beursgenoteerde bedrij-
ven. Behalve het tankopslagbedrijf 
Vopak (48,2%), en aannemer/mari-
tiem dienstverlener Boskalis (34,5%) 
zijn dat  SBM Off shore (13,5%) en de 
Italiaanse brillenfabrikant Safi lo 
Group (41,9%). De gezamenlijke 
waarde daarvan bedroeg eind juni 
4,7 miljard euro, 400 miljoen min-
der dan aan het eind van vorig jaar.

Dipje
Dat kwam vooral door de lagere 
koers van het aandeel Vopak, dat last 
heeft  van sterk toegenomen concur-
rentie en prijsdruk. Na de aankondi-
ging van een reorganisatie is de 
koers sinds juni echter weer met bij-
na 30% opgelopen, waardoor een be-
langrijk deel van dat waardeverlies 
alweer ongedaan is gemaakt. Al met 
al lijkt het dan ook niet meer dan een 
dipje veroorzaakt te hebben in de ge-
stage vermogensgroei van HAL. 
Dat heeft  daarnaast grote belangen 
in een reeks niet-beursgenoteerde 
bedrijven, waaronder Grand Vision 

(optiek, onder meer Pearle), Pont-
Meyer (houthandel), Koninklijke 
Ahrend en Gispen Group (beide 
kantoormeubilair). In deze categorie 
valt ook het belang van ruim 60% in 
de Rotterdamse rederij Anthony Ve-
der, die een vloot van bijna dertig 
gastankers, merendeels LPG-carri-
ers, exploiteert.
Het investeringsfonds heeft  in de 
meeste gevallen meerderheidsbelan-
gen in deze groep van bijna twintig 
bedrijven met een totale waarde van 
ongeveer tweeënhalf miljard. Die 
waarde is nog exclusief het verschil 
tussen de geschatte werkelijke waar-

de van die ondernemingen en de 
waarde die daarvoor in de boeken 
staat. Dat verschil, ofwel de meer-
waarde,  werd eind vorig jaar geschat 
op iets meer dan 700 miljoen euro, 
waarmee de totale waarde van de 
HES-belangen dus op een kleine 
acht miljard euro uitkomt.

Dockwise
Het aandeel van HAL Holding in het 
resultaat van de vier beursgenoteer-
de bedrijven bedroeg in de eerste 
helft  van 156 miljoen euro, wat 21 
miljoen of 12% minder was dan de 
177 miljoen van vorig jaar. Dat 

Superbelegger HAL heeft grote belangen in onder meer Vopak, Anthony Veder, Boskalis     

Sterk eerste halfj aar 
voor het Franse Gefco 

LOGISTIEK

Gefco behaalde het grootste deel van 
de omzetgroei in Europa en Azië, 
dat ‘ruimschoots de moeilijkheden 
in de Russische en Latijns-Ameri-
kaanse markten compenseerde’. 
Daarnaast leidde een verdere diver-
sifi catie van het klantenbestand tot 
meer omzet. Gefco mikt op verdub-
beling van de huidige jaaromzet 
naar acht miljard euro in 2020.
Gefco werd in 1949 opgericht om het 
transport tussen fabrieken van Peu-
geot te beheren en heeft  daardoor 
een grote expertise in de distributie 
van voertuigen en auto-onderdelen 
opgebouwd. Zo is het verantwoor-
delijk voor het beheer van de toele-
veringsketen van GM in Europa. 
Daarnaast is het oude Franse moe-
derbedrijf PSA Peugeot Citroen een 
grote klant. | JV

De Franse logistieke dienstverle-
ner Gefco sloot het eerste halfj aar 
van 2014 af met een groei van de 
nettowinst met 60% naar 32 mil-
joen euro.  

De omzet viel bijna 7% hoger uit met 
2,1 miljard euro, terwijl het bedrijfs-
resultaat met 34% steeg tot 53,9 mil-
joen euro. Bestuursvoorzitter Luc 
Nadal van Gefco, dat zich onder 
meer toelegt op de automotive logis-
tiek, wees er bij de presentatie van de 
cijfers op dat het concern erin is ge-
slaagd ‘de eigen kosten optimaal te 
beheren onder moeilijke economi-
sche omstandigheden’, terwijl het 
verder profi teerde van het eigen 
‘businessmodel met weinig activa, 
een fl exibele kostenstructuur en 
vrijwel geen schulden’.

Moving business forward!

or please consult our website 

Het gaat crescendo met 
vrachtoverslag Schiphol 

LUCHTVRACHT

gateway van Europese vrachtexport 
vooral op China.
Schiphol had eerder aangegeven 
over de tweede helft  van dit jaar een 
minder sterke groei te verwachten 
vergeleken met de eerste zes maan-
den van dit jaar. Die getemperde 
marktprognose was deels ingeven 
door de explosieve stijging van het 
vrachtaanbod vanaf augustus 2013 
en de matige groeiverwachting voor 
de wereldeconomie voor de laatste 
maanden van dit jaar. 

Vrachtrecord
Over de eerste acht maanden van dit 
jaar hebben de vrachtafh andelaars 
op Schiphol ruim 1,07 miljoen ton 
aan luchtvracht afgewikkeld, terwijl 
de traditioneel drie drukste ver-
voersmaanden op de luchtvrachtka-
lender (oktober, november en de-
cember) nog moeten beginnen. 
In totaal ligt de vrachtgroei voor dit 
jaar (tot en met augustus) in de Ne-
derlandse luchtvrachtmarkt op 8,6% 
vergeleken met dezelfde periode een 
jaar geleden. Indien deze percenta-
ges ook voor de komende maanden 
worden gehaald, stevent de luchtha-
ven met het grootste gemak af op een 
nieuw overslagrecord. Het laatste is 
met 1,6 miljoen ton al weer zeven 
jaar oud en dateert van voor de eco-
nomische crisis van 2008 die de 
luchtvrachtsector destijds zwaar 
heeft  getroff en. 
De Nederlandse luchthaven blijft  te-
vens een populaire bestemming van 
freighters ondanks het feit dat home-
carrier KLM Cargo met Martinair 
zijn vrachtvloot sterk afb ouwt. 
Het aantal vrachtvluchten op Schip-
hol lag vorige maand 6,7% boven dat 
van augustus 2013. In totaal werden 
dit jaar 10.860 vrachtvluchten afge-
wikkeld op de luchthaven, een groei 
van 7,4%. Daarmee slaagt Schiphol 
er ook zonder extra inbreng van de 
freighters van KLM en Martinair in 
sterk te groeien in dit vrachtsegment 
en zijn strategische marktpositie 
zelfs uit te bouwen. | JOHN VERSLEIJEN

Schiphol zag het vrachtvolume 
over augustus met 6,2% stijgen 
naar 136.638 ton. Een nieuw  
vrachtrecord is binnen handbe-
reik. 

Daarmee blijft  het binnen Europa de 
groeimotor onder de grote vracht-
luchthavens van Frankfurt, Londen 
(Heathrow) en Parijs (Charles de 
Gaulle). Dat blijkt uit de laatste over-
slagcijfers van de Schiphol Group.
Frankfurt Airport, de grootste 
vrachtluchthaven van Europa,  heeft  
nog steeds het nakijken vergeleken 
met de prestaties van Schiphol. De 
grote Duitse concurrent wist vorige 
maand 3,3% meer vrachtvolume af 
te wikkelen en blijft  dan ook markt-
aandeel in Europa inleveren aan de 
concurrent uit Amsterdam.
Schiphol profi teerde in augustus 
vooral van een sterke groei van het 
vrachtvervoer van en naar Noord-
Amerika, dat met bijna 20% toenam. 
Daarnaast bleef het vrachtvolume 
op de routes naar Azië met 6,7% 
sterk groeien. Ook in andere regio’s 
boekte de luchthaven groei, blijkt uit 
de augustuscijfers van Schiphol.  Zo 
liet het vrachtvervoer op Afrika een 
stijging van ruim 4% zien en was ook 
het vervoer binnen Europa goed 
voor een lichte stijging van 4,3%  Het 
Midden-Oosten, altijd goed voor 
een stevige toename, was dit keer  
een van de mindere regio’s met een 
toename van 2,5%. Geheel uit de 
toon viel het vervoer van en naar La-
tijns-Amerika met een afname van 
7,5% op 13.333 ton.

Expeditie
De grootste markt voor Schiphol 
blijft  Azië met bijna 55.000 ton
luchtvracht, gevolgd door Noord-
Amerika met 25.000 ton.  Opvallend 
daarbij is ook dat import- en export-
stromen op deze twee sleutelmark-
ten nagenoeg in evenwicht zijn. Dat 
is vooral toe te schrijven aan een 
sterke expeditiemarkt op Schiphol 
en de groeiende rol van Schiphol als 
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Eemshaven dankzij 
Google ‘Dataport’

INVESTERING

taal verkeer tussen Amerika en Eu-
ropa via Nederland lopen’. In Eems-
haven komt onder andere een 
trans-Atlantische glasvezelkabel 
met een grote bandbreedte aan land. 
De nieuwe vestiging zou een stroom-
behoeft e hebben van zo’n 120 Mega-
watt, ongeveer het verbruik van een 
half miljoen huishoudens. 
Het datacentrum gaat ruimte bieden 
aan tienduizenden servers van het 
internetbedrijf en moet uiterlijk in 
2017 klaar zijn. Het centrum levert 
zo’n honderd ft e’s aan nieuwe werk-
gelegenheid op. Tijdens de bouw 
zullen er zo’n duizend mensen bij 
zijn betrokken. Google heeft  vijft ig 
hectare grond gekocht van Gronin-
gen Seaports, dat niet wil zeggen 
hoeveel het Amerikaanse bedrijf 
daarvoor betaalt. | RM

Google gaat een datacentrum ter 
waarde van 600 miljoen euro bou-
wen in Eemshaven op een terrein 
van veertig hectare van Groningen 
Seaports. 

Directeur Harmen Post van Gronin-
gen Seaports spreekt van een ‘histo-
rische dag voor Eemshaven’, waar-
mee Nederlands meest noordelijke 
haven wordt omgedoopt tot Energy 
& Dataport. Google had er al een ge-
huurde faciliteit en zal die voorlopig 
aanhouden. 
Het Amerikaanse bedrijf lijkt vooral 
af te komen op de beschikbaarheid 
van goedkope stroom en het feit dat 
al veel internetverkeer via Neder-
land loopt. Zo wijst minister Kamp 
van Economische Zaken erop dat ‘elf 
van de vijft ien zeekabels voor digi-

Winstherstel zet door 
bij Jan de Rijk Logistics

TRUCKING

tractlogistiek met een groei van 1 
miljoen euro. Bij de grootste divisie, 
het internationale wegvervoer voor 
onder meer luchtvaartmaatschap-
pijen, was er sprake van een lichte af-
name van 250.000 euro. 

Uitbesteden 
Tegenover de omzetgroei bij de 
meeste activiteiten zag Jan de Rijk  
de totale kosten met ruim drie mil-
joen euro stijgen naar bijna 170 mil-
joen. Vooral het uitbesteden van 
werk aan derden steeg met vijf mil-
joen euro naar ruim 53 miljoen euro 
hard. Dit is nu de grootste kosten-
post bij het Brabantse transportcon-
cern geworden. Tegenover deze ho-
gere post stond wel een daling van de 
personeelskosten met 2,5 miljoen 
euro en een afname van de directe 
bedrijfslasten met bijna twee mil-
joen.    
Het groepsvermogen liet verder een 
lichte verbetering zien met 1 miljoen 
naar ruim 25 miljoen euro.  De 
schuldenpositie bleef nagenoeg ge-
lijk. Tegenover een lichte stijging 
van de langlopende schulden naar 
18,4 miljoen euro stonden minder 
kortlopende schulden (45,6 miljoen 
euro.  
Jan de Rijk had vorig jaar ruim 1.052 
werknemers in dienst, onder wie 731 
chauff eurs. | JV

Wegvervoerder Jan de Rijk zag het 
bedrijfsresultaat vorig jaar bijna 
verdubbelen van 1,8 miljoen naar 
3,3 miljoen euro.

De nettowinst van het Brabantse fa-
miliebedrijf, dat binnen Europa 
marktleider is in het segment lucht-
vrachttrucking, viel met 1,3 miljoen 
euro 40% hoger uit vergeleken met 
2012, toen de Brabantse wegver-
voerder na enkele moeilijke verlies-
gevende jaren weer terugkeerde in 
de plus.  
Uit de recent bij de Kamer van Koop-
handel gedeponeerde jaarcijfers over 
2013 blijkt dat de omzet van de Ne-
derlandse transportgroep zich vorig 
jaar positief ontwikkelde met een 
groei van 4,2 miljoen euro naar 
172,3 miljoen euro.  
Daarvan kwam het gros (114,3 mil-
joen euro) voor rekening van het in-
ternationaal wegtransport inclusief 
de luchtvrachttrucking. De activiteit 
contractlogistiek (warehousing) was 
goed voor een omzet van bijna 27 
miljoen euro, terwijl de Limburgse 
dochter Har Vaessen (Swalmen) te-
kende voor het resterende deel van 
31 miljoen euro. 
De laatste groep was tevens met 3,5 
miljoen euro verantwoordelijk voor 
de meeste omzetgroei binnen de Jan 
de Rijk Groep, gevolgd door con-

TRANSPORTINDEX HOUDT GROEI VAST DOOR BINNENVAART  

De Transportindex houdt sinds het einde van de schoolvakanties de stijgende lijn vast met een toename van 
veertien punten naar 108,7 punten. Alleen de zeescheepvaart valt uit de toon en leverde tien punten in bij een 
stand van 88,62. De binnenvaart blijft winst pakken sinds augustus (103 punten) en kwam uit op bijna 125 punten. 
Het wegvervoer keerde met 121,15 punten terug op het niveau van begin september.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 
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 kan HAL niet deren

kwam echter vooral doordat het re-
sultaat van de eerste helft  van vorig 
jaar twee forse boekwinsten bevatte. 
De eerste vloeide voort uit de ver-
koop van zware ladingrederij 
Dockwise (aan Boskalis), die de 
grootaandeelhouder een plus van 22 
miljoen opleverde, de andere de af-
lossing van preferente leningen door 
de optiekgroep Safi lo Group, die 26 
miljoen extra in het laatje bracht. 
Het aandeel in het resultaat van Bos-
kalis steeg met 45 miljoen euro, in 
dat van Vopak daalde het met 18 
miljoen.
Eind juni zat de investeerder op een 

berg van 420 miljoen aan liquiditei-
ten, vooral in de vorm van deposito’s 
en aandelen. De totale nettoschuld, 
na aft rek van die liquiditeiten, be-
droeg 562 miljoen, negentig miljoen 
minder dan aan het eind van 2013. 
Die daling was vooral te danken aan 
ontvangen dividenden, verkoop van 
onroerend goed en de cashfl ow van 
de optiek-retailactiviteiten.

Van der Vorm
Zoals eerder aangekondigd treedt 
Martijn van der Vorm eind deze 
maand af als voorzitter van de ove-
rigens slechts twee leden tellende 

raad van bestuur. Hij wordt opge-
volgd door Melchert Groot, het eni-
ge andere lid van de raad van be-
stuur en al jaren in dienst van de 
investeringsgroep. Diens plek zal 
worden ingenomen door het tweetal 
Arie van ’t Hof en Jaap van Wiechen, 
beide eveneens uit de eigen organi-
satie afk omstig.
De aandeelhoudersvergadering 
spreekt zich deze week over deze be-
noemingen uit. Van der Vorm zal 
worden benoemd tot lid van de raad 
van commissarissen. Zijn familie is 
veruit de grootste aandeelhouder 
van het uiterst succesvolle investe-
ringsfonds, maar onbekend is hoe 
groot dat belang is. De groep heeft  de 
afgelopen vijf jaar steeds een netto-
winst tussen de 300 en 500 miljoen 
euro geboekt, waarvan gemiddeld 
ruim de helft  als dividend wordt uit-
gekeerd. 

Curaçao
Statutair is de HAL Holding geves-
tigd op Curaçao. Alle aandelen er-
van zijn in handen van HAL Trust, 
dat statutair op Bermuda is geves-
tigd en waarvan de aandelen geno-
teerd zijn aan de NYSE Euronext in 
Amsterdam. De Trust heeft  de volle-
dige zeggenschap over de Holding 
en voor zover bekend heeft  de fami-
lie-Van der Vorm de grote meerder-
heid van die Trust-aandelen in han-
den.
Het feitelijke hoofdkantoor van 
HAL Holding is overigens gevestigd 
in Monaco. Daaronder hangt HAL 
Investment, de uitvoeringsorganisa-
tie voor de Europese investeringen, 
veruit het grootste deel van de totale 
portefeuille. Daarvan is het hoofd-
kantoor in Rotterdam gevestigd. Dat  
HAL hecht aan zijn Rotterdamse 
roots blijkt ook uit het feit dat de 
groep graag verwijst naar de oprich-
ting van zijn voorloper, de Neder-
landsch-Amerikaansche Stoom-
vaart-Maatschappij op 18 april 1873. 

   en Dockwise (vanaf links).  

ROB MACKOR
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Bijkomen van de Ring
Het Belgische wegvervoer zucht onder de Oost-Europese concurrentie, de ‘loonkostenhandicap’

en de tergende fi les in eigen land. Op het Congres Wegvervoer in Antwerpen liepen de emoties

 hoog op, met een verrassende ontknoping.

‘E
r is in België sinds 
1968 geen meter snel-
weg meer aangelegd, 
geen meter! Antwer-
pen had al in de jaren 

tachtig moeten worden ontsloten. 
Wij gaan hier weg met ons bedrijf. 
De fi les kosten vier- tot vijfh onderd-
duizend euro per jaar. Oosterweel of 
Ringland, het is allemaal te laat en 
te weinig.’
Marc Geerts (op de foto hieronder 
met microfoon) van Transport-
group Corneel Geerts in Wijnegem 
(pal aan de ring van Antwerpen) 
stookt het vuurtje in de nazomers 
warme zaal op het Congres Wegver-
voer België pittig op. Hij klinkt knap 
nijdig. Na presentaties over de evo-
lutie van het Belgische wegvervoer 
door de federatie van Belgische 
transporteurs en logistieke dienst-
verleners Febetra, de congestie rond 
Antwerpen en het NT-sectoronder-
zoek, is er ruimte voor debat. De 
aanvankelijk rustige toehoorders 
gaan door Geerts’ olie op het vuur 
goed los. ‘Weg met het vensterrijden! 
De overheid moet 24 uur laden en 
lossen toestaan’, roept de een. ‘Tus-
sen zes uur ’s morgens en tien uur ’s 
avonds zou al schelen’, helpt een an-
der. ‘Ik kan als klant niet meer com-
municeren met onverstaanbare 
Oost-Europese chauff eurs die ko-
men afl everen’, klaagt iemand. ‘De 
Liefk enshoektunnel tolvrij!’ ‘De 
douane moet ruimer open.’ ‘Over-
heidssubsidie graag, de binnenvaart 
krijgt wel steun.’ 
Het is snel overduidelijk welke drie 
grote zorgen de Vlaamse vervoer-

ders uit de slaap houden: congestie, 
de concurrentiedruk van Oost-Eu-
ropa en de loonhandicap. O ja, en ze 
vinden dat de overheid wel eens wat 
fl exibeler mag zijn, en noden en ini-
tiatieven uit de sector faciliteren. 

Vertrouwen
‘Het verbaast me niet dat de sector 
weinig vertrouwen in de toekomst 
heeft ’, zucht Koen Kennis, de N-VA-
schepen voor Mobiliteit (wethouder 
voor Verkeer) in Antwerpen. De 
Oosterweelverbinding, volgens Jan 
van Rensbergen van de Beheers-
maatschappij Antwerpen Mobiel de 
beste oplossing voor het sluiten van 
de ring, is politiek nog altijd niet in 

kannen en kruiken. Zelf pleit Kennis 
voor een betere spoorontsluiting van 
de haven. Eén ding is zeker: hij gaat 
geen structurele subsidies aan het 
wegtransport uitdelen, houdt hij de 
zaal voor. De sector dient zijn eigen 
broek op te houden. ‘De overheid 
kan wel voor intermediair spelen.’ 
Als Marc Geerts zegt dat hij zijn 
trucks best tussen 7 en 9 wil binnen-
houden als de douaneformaliteiten 
om 6 uur kunnen worden afgehan-
deld, zegt Kennis: ‘O, dat ga ik door-
geven, dat is een praktische tip.’ Aan 
de klacht dat veel fabrieken in de ha-
ven 24 uur open zijn maar de trucks 
er vaak alleen tussen 8 en 15 uur te-
rechtkunnen, kan de overheid niet 

veel doen. De theepauze breekt aan. 
In België dus tijd voor een pintje op 
het terras aan de Schelde.
Vakbondsman Frank Moreels van 
de Belgische Transportarbeiders-
centrale BTB waagt zich voor het 
volgende rondje vuurwerk in het hol 
van de leeuw. Hij vertelt over schrij-
nende gevallen, over Oost-Europese 
chauff eurs die de dupe worden van 
frauduleuze uitzendpraktijken, ‘ook 
door Belgen’. Wie werkt met chauf-
feurs uit Oost-Europa? Besmuikt 
steekt een enkeling zijn hand op. Die 
zegt: ‘Wij worden door opdrachtge-
vers onder druk gezet, om zo nog 
voor een beetje rendement te zor-
gen.’ Moreels haalt uit: ‘Er is in werk-
geverskringen onvoldoende bereid-
heid orde op zaken te stellen.’ Europa 
als grote afzetmarkt, ja, maar wel op 
een ‘level playing fi eld’ – gelijke spel-
regels voor iedereen, betoogt ie-
mand. ‘Ik zeg: voer een minimum-
loon in de EU in’, stelt Moreels.  

Overuren
En de sociale lasten dan? In Duits-
land en Luxemburg zijn er geen so-
ciale lasten voor overuren of wacht-
tijd. ‘Ik teken ervoor als de sociale 
lasten omlaag kunnen als jullie 
daarvoor werkgelegenheid bieden’, 
aldus Moreels. ‘Ik denk voor het 
eerst dat werkgevers en werknemers 
dezelfde belangen hebben’, zegt 
Marc Geerts monter. ‘Daar drinken 
we op’, sluit dagvoorzitter Michaël 
Van Droogenbroeck af. ‘Dan wor-
den de beste afspraken gemaakt.’

PETRA JANBROERS

Sfeerimpressie van het Havendebat Antwerpen (ochtend) en het Congres Wegvervoer (middag).
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I
n de koel- en vriesvaart is 
het gebruikelijk om de la-
ding in bulk of op pallets in 
de ruimen te laden. Toch is 
het gebruik van containers 

verre van nieuw. Al vele jaren 
worden de lege dekken vol contai-
ners gestouwd. Maar het contai-
neraandeel neemt toe. ‘De vraag 
van klanten verschuift  steeds 
meer naar reefers (koelcontainers, 
red.)’, zegt directeur Mark Jansen 
van Seatrade. ‘Dat proces is al ja-
ren aan de gang.’  
De opmars van de reefercontainer 
in de koel- en vriesvaart wordt ver-
sterkt door het verminderen van de 
snelheid in de reguliere container-
vaart. Toen Seatrade in 2012 be-
sloot twee schepen om te bouwen 
tot hybride koel-/containersche-
pen gaf Jansen daarbij als reden: 
‘De containermarkt heeft  sterk te 
lijden onder de huidige economi-
sche recessie. Als gevolg daarvan 
zijn de containerrederijen lang-
zaam gaan varen om brandstof-

kosten te besparen, ‘slow steaming’. 
Maar de behoeft e aan snelle service 
van containers, met name die ge-
vuld zijn met fruit en andere be-
derfelijke waren, blijft  bestaan. Met 
de nieuwe hybride schepen willen 
wij op die behoeft e inspelen.’

Snelheid
De schepen van Seatrade varen 
tussen speciale vaste bestemmin-
gen, en in tegenstelling tot de regu-
liere containervaart is de snelheid 
van de schepen niet gedaald. Fast, 
direct and dedicated service, luidt 
het credo. De schepen vervoeren 
immers bederfelijke waar. ‘Daar-
om besloten wij om de container-
capaciteit van twee van onze sche-
pen te vergroten en deze schepen 
een snelle containerservice te laten 
bieden aan havens die op hun vaste 
vaarroute liggen’, zegt Jansen. ‘De 
Atlantic en Pacifi c Reefer zijn op de  
Cosco Shanghai Shipyard met der-
tig meter verlengd. Tussen de twee 
bestaande koelruimen voor bulk-

lading is een speciaal container-
ruim geïnstalleerd.’ De container-
capaciteit is daardoor bijna 
verviervoudigd van 61 naar 226 feu 
(forty feet equivalent unit). ‘Deze 
containers kunnen allemaal ter 
koeling op het boordnet worden 
aangesloten.’ De Atlantic en Pacifi c 
Reefer zijn inmiddels al weer twee 
jaar in de vaart en vervoeren kiwi’s 
en appels van Nieuw-Zeeland naar 
Europa, net zoals vóór de verlen-
ging. Maar nu bieden de schepen 
dus ook een snelle containerdienst  
aan havens die op die route liggen  
Dat loopt volgens Jansen goed. ‘We 
nemen naast koelcontainers ook 
normale containers mee’, zegt hij. 
De opmars van de reefercontainer 
is terug te zien in Seatrade’s nieuw-
bouwprogramma. ‘Een deel van 
onze vloot is op leeft ijd aan het ko-
men’, zegt Jansen. ‘Die schepen 
gaan wij vervangen door gespecia-
liseerde reeferschepen die volledig 
op containers zijn ingericht.’ 
Het bedrijf heeft  twee van deze 

De 
Ook in de koel- en vriesvaart

 rukt de container op. Dat effect 

wordt versterkt door de 

vaartvermindering in de reguliere 

containervaart. Daarom bieden de 

nieuwe schepen van Seatrade 

steeds meer ruimte voor 

containers.

De Pacifi c Reefer van Seatrade verlaat de haven van Shanghai na met dertig meter te zijn verlengd.
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Toen Malcom McLean in de jaren ’30 
de container ontwikkelde, gebeurde er 
aanvankelijk weinig. Pas in de zestiger 
jaren, toen door de toenemende we-
reldhandel havens last kregen van con-
gestie en de onrust onder de havenar-
beiders groeide, toonde de container 
zijn ware gezicht. Nu kijken Niek Stam 
en consorten weemoedig toe hoe de 
dozen in grote aantallen tegelijk van 

boord worden getrokken. De container is zonder twijfel de 
grootste herrieschopper die de logistieke wereld ooit gekend 
heeft . En nu staat zijn kleine broertje voor de deur. 

Toen de reefercontainer de markt op kwam, bleef aanvanke-
lijk alles rustig. De reguliere containervaart zag er een leuk 
aanvullend dienstje in, en de koel- en vriesvaart besloot om 
ook de dekken van de schepen maar eens te gaan gebruiken. 
Zelfs in de luchtvaart was er geen directe aanleiding voor pa-
niek. Iedereen had zijn aandeel van de markt. Totdat door de 
toenemende wereldhandel, de economische crisis en termi-
nalgroep ECT wereldwijd ontevredenheid en congestie op-
traden en het koele broertje gewelddadig om zich heen begon 
te trappen. 

Grootste slachtoff er is de luchtvaart. Werd in 2000 nog netjes 
de helft  van de tomaten via de lucht getransporteerd, nu is dat 
nog maar drie procent. En dan te bedenken dat de omvang 
van die ladingstroom voor de luchtvaart een hoop geld ver-
tegenwoordigt en voor de zeevaart slechts een zakcentje. 
Maar ook de koel- en vriesvaart moet eraan geloven. Want in 
tegenstelling tot zijn grote broer doet de reefercontainer het 
qua vrachttarieven en prijsgroei redelijk goed, en dat bete-
kent dat de reguliere containerjongens zich nu in toenemen-
de mate op de reefermarkt storten om een graantje mee te 
pikken, meldt maritiem onderzoeksbureau Drewry.

‘Operators van gespecialiseerde reeferschepen piekten enke-
le jaren geleden in termen van ladingvolumes’, zegt de ana-
list. ‘Nu hebben zij te maken met krimpende ladingvolumes 
en marktaandelen, doordat containerrederijen verder hun 
territorium binnendringen en lading wegpikken.’ Dat bete-
kent niet direct het einde van de gespecialiseerde reefervaart, 
maar de reeferoperators die willen overleven zullen de con-
tainerjongens moeten verslaan in hun eigen spel, zegt Dre-
wry. Gelukkig slaagt het Groningse Seatrade daar redelijk 
goed in. Want de containervaart mag dan schaalvoordeel ge-
nieten, wat er overduidelijk ontbreekt is een beetje vaart.

Duidelijk is dat de reefercontainer aan een onomkeerbare op-
mars is begonnen. Tussen 2013 en 2018 zal het zeegaande 
transport van bederfelijke waren met 17% groeien, voorspelt 
Drewry. Dat is een additionele 16,5 miljoen ton aan lading. 
Dat is zeker voor de luchtvaart een verontrustend vooruit-
zicht.

Weet u wat trouwens ook best verontrustend is? Dat het ge-
bruik van de tankcontainer rustig verloopt. 

Broertje van
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oprichting van Global Reefers aan. 
Dat is een samenwerking met Paci-
fi c Seaways, een verladersbedrijf 
dat wordt gemanaged door een 
groep Chileense fruit- en groente-
exporteurs. Volgens de bedrijven is 
de samenwerking opgericht om 
‘het meest effi  ciënte transport op 
gespecialiseerde reefers te bieden 
vanuit Chili, Peru en Colombia de 
wereld in’. Seatrade onderhoudt 
ook eigen lijndiensten vanuit 
Equador, Peru, Costa Rica en Co-
lombia naar Noord-Amerika en 
Europa. 
Of de nieuwe reefers ook op deze 
routes gaan varen is nog niet zeker. 
Seatrade werkt ook aan een aantal 
nieuwe handelsroutes waarover 
het bedrijf nog geen details wil vrij-
geven. ‘Gezien de concurrentiege-
voeligheid’, zegt Jansen. Maar wat 
voor route het ook mag worden, de 
kans is groot dat er gespecialiseer-
de reeferschepen op gaan varen.

TOBIAS PIEFFERS

FO
TO

 S
EA

TR
A

D
E

schepen in bestelling bij de Yang-
fan Group werf in Zoushan, met 
een optie op nog twee exemplaren. 
De schepen hebben een capaciteit 
van 2.200 teu en hebben volgens de 
rederij een reefercapaciteit die ge-
lijk staat aan ongeveer 12.000 pal-
lets. Overigens zijn de koelcontai-
ners vaak veertig voets high cubes. 
Daarvan kunnen de schepen er zo-
meteen maximaal 700 meenemen. 
De romp van de schepen is scherp 
gesneden zodat het schip weinig 
weerstand van het zeewater onder-
vindt. Ook is er een diesel-elektri-
sche voorstuwingsinstallatie. Deze 
maatregelen komen zowel snelheid 
als brandstofverbruik ten goede.
Bijzonder is dat de schepen zijn 
voorzien van een waterkoelings-
systeem voor de containers die in 
het ruim staan. ‘Wanneer je con-
tainers in het ruim plaatst worden 
die warm, en dus moet er gekoeld 
worden’, zegt general manager 
Yntze Buitenwerf. ‘Het gebruik van 
luchtkoeling is hiervoor normaal, 

al zijn onze ventilatoren wel aan-
zienlijk groter dan die van een
normaal containerschip. Daar-
naast krijgen wij de mogelijkheid 
containers aan te sluiten op een 
waterkoelnetwerk. Dat zorgt voor 
intensievere koeling, waardoor de 
koelgeneratoren op de containers 
niet zo hard hoeven te werken.’ 
Vooral in de reguliere container-
vaart komt het veel voor dat de ree-
fercontainers met een eigen koel-
generator hun koeling in stand 
moeten houden, omdat niet alle 
schepen zijn uitgerust om goede 
koeling te verzorgen. De waterkoe-
ling van reefercontainers is niet 
nieuw, maar wordt nog slechts op 3 
tot 5% van de koelcontainers toe-
gepast, zegt Buitenwerf. De nieuwe 
schepen moeten volgens planning 
in januari 2016 worden opgeleverd.
Op de vraag of de groei van de ree-
fercontainers ook betekent dat de 
concurrentie  van reguliere contai-
nerrederijen die veel reefers ver-
voeren, zoals Hamburg Süd, toe-

neemt, zegt Jansen: ‘Hamburg Süd 
is zeker een concurrent, maar zij 
bieden wel een heel andere service. 
De rotatie van hun schepen en de 
volumes die zij vervoeren zijn an-
ders.’ Snelheid is dus een belangrijk 
concurrentiepunt. 

Concurrentie
Dat de reefercontainer een geduch-
te tegenstander voor de traditione-
le transportwijze van bederfelijke 
waren is, blijkt uit de oprichting 
van de GreenSea Pool, een samen-
werking van Seatrade en het Noor-
se Green Reefers. In de pool zijn 40 
koelschepen gebundeld die de be-
drijven gezamenlijk exploiteren. 
Volgens een persbericht is de pool 
opgezet als reactie op de toene-
mende concurrentie van de reefer-
containers en om de schepen com-
mercieel aantrekkelijk te houden. 
Buitenwerf zegt dat de consolidatie 
van de commerciële activiteiten 
zorgt voor meer effi  ciëntie en een 
betere bezettingsgraad. ‘De Green-

Sea schepen vervoeren vooral inge-
vroren goederen zoals vlees, vis en 
fruit en zijn veel actief in afgelegen 
gebieden waar containerschepen 
geen marktaandeel hebben.’
Seatrade onderhoudt meerdere sa-
menwerkingen en allianties. Zo 
heeft  de rederij eind 2012 de joint 
venture Reefer Alliance opgericht 
met de Deense koel- en vriesrederij 
Baltic Shipping. Samen beheren de 
bedrijven in die joint venture een 
vloot van 96 schepen op de routes 
van Sint-Petersburg naar Chili, 
Marokko en Zuid-Afrika. Volgens 
Jansen doet Seatrade het goed door 
de groeiende handel naar de BRIC-
landen, waar Rusland onder valt. 
‘Door de stijgende welvaart neemt 
de consumptie daar toe en daar-
door zien wij een stijgende lijn’, 
zegt hij. ‘Afgelopen jaar hebben we 
alles volgevaren.’
Naast samenwerkingen met ande-
re rederijen werkt Seatrade ook sa-
men met verladers. In oktober vo-
rig jaar kondigde het bedrijf de 

reefercontainer rukt op
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STEF zoekt het noorden op
 

Door de overname van Speksnijder uit Bodegraven is STEF, de Franse koel- en 

vriesvervoerder, nu ook vertegenwoordigd in Nederland. Via de Benelux wil 

het concern verder doorstoten naar Noord-Europa.

en Express Marée. De drie zijn dit 
jaar begonnen met de oprichting 
van een gezamenlijk Europees dis-
tributienetwerk voor zilte produc-
ten onder de naam Seafoodways. 
Het netwerk telt 34 vestigingen en 
beschikt over zevenhonderd vracht-
auto’s. We zien de laatste jaren in de 
voedingssector steeds meer van 
zulke samenwerkingen ontstaan. 
Een soortgelijk netwerk, zij het voor 
een veel breder scala aan voedings-
middelen, vormt zich momenteel 
rondom het Duitse Dachser.

Consumptie
Het bestuur van STEF ziet zich gro-
te veranderingen voltrekken in de 
voedingsmarkt. Om te beginnen 
staat die Europees gezien al jaren 
onder druk. De consumptie en de 
productie van agro-alimentaire 
producten lieten in de Eurozone vo-
rig jaar een krimp zien van respec-
tievelijk 1% en 0,3%. Om hun afzet 
te bevorderen voeren veel produ-
centen een prijzenslag. Verder 
zwichten steeds meer consumenten 
voor de grote merken. De uitzonde-
ring vormen de Fransen, zegt STEF: 
die blijven in meerderheid trouw 
aan hun vertrouwde merken.
Een grote verandering brengt ook 
het internet. Een toenemend aantal 
consumenten laat zich de maaltijd 
thuisbezorgen. Voorts staan de tra-
ditionele restaurants onder druk, 
omdat meer verbruikers een tus-
sendoortje gaan eten bij een van de 
vele restaurantketens. Restaurants 
zijn voor STEF een belangrijke 
markt, die dus hevig in beweging is.

S
pectaculaire overnames 
lijkt STEF nog uit de weg 
te gaan, maar de Franse 
specialist in koel- en 
vrieslogistiek slaat zijn 

vleugels wel steeds meer uit buiten 
Frankrijk. Het bedrijf volgt daar-
mee dezelfde strategie als landge-
noot Norbert Dentressangle. Een 
grote vervoerder kan dat niet alleen 
in eigen land zijn, hij moet op pan-
Europese schaal opereren, omdat 
belangrijke klanten daar om vra-
gen.
STEF is in Nederland, anders dan 
Norbert Dentressangle, nog tame-
lijk onbekend. In België ligt dat al 
anders. In dat land heeft  het bedrijf 
drie koel- en vrieshuizen, in Saintes 
en in Courcelles, en behaalde het 
vorig jaar met driehonderd mede-
werkers een omzet van iets meer 
dan 52 miljoen euro. Maar onlangs 
zette STEF ook een stap op de Ne-
derlandse markt.
Het nam begin deze maand Spek-
snijder Transport in Bodegraven 
over, eveneens een specialist in 
koel- en vrieslogistiek, met een 
vloot van 73 voertuigen. Het bedrijf 
behaalt een omzet van 13,5 miljoen 
euro.
Het doel van deze acquisitie  voor 
STEF is duidelijk: versterking van 
de positie van het bedrijf in het 
noorden van ons werelddeel. Om-
gekeerd biedt de integratie in een 
groot Frans concern aan Speksnij-
der, een in 1982 opgericht familie-
bedrijf, de kans om via het netwerk 
van STEF zijn klanten elders in Eu-
ropa beter van dienst te zijn.
STEF behaalde vorig jaar een omzet 
van 2,633 miljard euro, 5,2% meer 

dan een jaar eerder. Het bedrijfsre-
sultaat steeg een fractie naar 97,4 
miljoen euro. De omzetgroei was 
voor een belangrijk deel te danken 
aan de overname van Ebrex France, 
een dochter van de failliet gegane 
Nederlandse Ebrex-groep. De mati-
ge resultaatontwikkeling had ook 
veel met die overname te maken. Bij 
de divisie Transport France, waar 
Ebrex in wordt geïntegreerd, had 
het resultaat duidelijk te lijden on-
der de forse integratiekosten waar-
mee de nieuwe aanwinst het con-
cern opzadelde.

Plezier
Ebrex France maakte al jaren moei-
lijke tijden door. Het werd in 2010 
overgenomen van het in dat jaar ge-
failleerde Nederlandse moederbe-
drijf. Ebrex zelf had het bedrijf in 
2007 ingelijfd. Op dat moment 
heette het Nexia-Froid en verkeerde 
het al in fi nanciële moeilijkheden. 
De partij waarvan STEF het nu op 
zijn beurt heeft  overgenomen is het 
familiebedrijf Cohen, dat aan Ebrex 
France ook weinig plezier zal heb-
ben beleefd.
STEF is een aan de beurs van Parijs 
genoteerd bedrijf dat consequent 
alleen wil groeien in de logistiek 
van levensmiddelen. Het is een be-
hoorlijk oud bedrijf, dat in 1920 
werd opgericht als Société Françai-

se de transport et Entrepots Frigo-
rifi que. De beursnotering dateert 
van 1998. Het concern telt welis-
waar vier divisies (Transport 
France, Logistique France, Interna-
tional en Maritime), maar die zijn 
allemaal voor het overgrote deel ac-
tief in de geconditioneerde logis-
tiek. Er moet koeltechniek aan te 
pas komen, of het nu om min 25 
graden of plus 18 graden Celsius 
gaat.

Zelfs de divisie Maritime, die onder 
de naam La Méridionale een ferry-
dienst tussen het Franse vasteland 
en Corsica onderhoudt, voldoet aan 
dat criterium: met die dienst bele-
vert STEF het eiland immers van 
grote hoeveelheden voedingsmid-
delen, terwijl het er ook agrarische 
producten vandaan haalt. Vorig 
jaar ging het om 700.000 laadme-
ters voor vrachtauto’s en trailers. La 
Méridionale heeft  ook een dienst op 

het Italiaanse eiland Sardinië.
STEF is behalve in Frankrijk actief 
in de Benelux, in Spanje en Portu-
gal, in Zwitserland en in Italië. In 
het laatste land versterkte het zich 
onlangs door een kleine overname 
in het noordoosten, die de omzet 
verdubbelde tot zes miljoen euro. In 
het eigen Frankrijk werd er ook 
weer een kleine kraal aan het snoer 
geregen. Samen met branchegenoot 
Malherbe werden de activiteiten 
van het Normandische Transports 
Gringore overgenomen. De grou-
page-activiteiten gingen naar STEF, 
het vervoer van complete en deella-
dingen ging naar Malherbe.
In het verleden heeft  STEF wel en-
kele grotere overnames gepleegd. 
Zo werd in 2005 het Italiaanse Ca-
valieri geacquireerd, met 26 loca-
ties. Een paar jaar eerder verwierf 
het de meerderheid in het Zwitserse 
SGF, wat staat voor Société de Gares 
Frigorifi ques. Dat bedrijf had STEF 
in 1936 opgericht samen met part-
ner CFF, maar de laatste is voor het 
grootste deel uitgekocht en het be-
drijf gaat nu door het leven onder de 
naam STEF Suisse.

Vis
Een marktniche die STEF met en-
kele partners bewerkt is die van het 
transport van vis en aanverwante 
producten. De partners zijn Olano 
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Steeds meer 
consumenten 
zwichten voor de 
grote merken. 

FOLKERT NICOLAI
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verladers als expediteurs verwacht 
Seabury dat de verschuiving de ko-
mende jaren verder doorgaat, zij het 
in verschillende mate per goederen-
soort. Waar die bij de traditionele 
fruit- en groentestromen vrijwel vol-
tooid is, zien de geïnterviewden nog 
wel mogelijkheden om meer auto-
onderdelen en elektronica in een 
zeecontainer in plaats van een lucht-
vrachtcontainer te stoppen.
Maar volgens Seabury zijn er nog 
wel degelijk mogelijkheden om het 

vervoer van groente en fruit over zee 
verder te vergroten, namelijk door 
de komst van reefercontainers, die 
niet alleen kunnen koelen, maar ook 
het zuurstof- en kooldioxideniveau 
regelen. Daardoor kan het zoge-
noemde shelf live van verse produc-
ten fors worden opgerekt door de rij-
ping onderweg te vertragen en dus 
kunnen ze over aanmerkelijk grote-
re afstanden vervoerd worden. Zo is 
de totale transporttijd van bananen 

  De ladinghonger van de  
Tomaten, paprika’s, sla. Tien jaar geleden werden 

ze nog in grote hoeveelheden door de lucht 

vervoerd. De zeecontainer heeft daar een eind 

aan gemaakt.

O
ngeveer een half jaar 
geleden kwam het 
Amsterdamse kan-
toor van de Ameri-
kaanse adviesgroep 

Seabury, onder meer actief in de 
luchtvaart, naar buiten met de re-
sultaten van een studie naar de ver-
schuiving van lucht- naar zeevracht 
sinds 2000. De conclusies liegen er 
niet om: de groei van het vervoer 
van verse producten per zeecontai-
ner heeft  een forse hap genomen uit 
de ontwikkeling van de luchtvracht-
markt. Maar ook: met sommige 
producten en op bepaalde trajecten 
is er nog een wereld te winnen voor 
de containerrederijen.
Tomaten vormen een goed voor-
beeld van de ‘lucht-naar-zee’ ver-
schuiving, die zich sinds 2013 heeft  
voorgedaan. Aan het begin van die 

periode was de verhouding in volu-
me ongeveer 50/50, vorig jaar ging 
nog maar 3% van het aantal tomaten 
door de lucht. Het ironische daarbij 
is dat het totale volume, dat door 
Seabury op 44.000 teu wereldwijd 
wordt geschat, voor de scheepvaart 
slechts een fractie van het totale con-
tainervervoer is, waar dat voor het 
luchtvrachtvervoer een aanzienlijk 
ladingpakket zou betekenen.
Ongeveer hetzelfde geldt voor papri-
ka’s, waarvan het totale volume met 
ongeveer 34.000 teu iets kleiner is 
dan dat van tomaten. Inmiddels gaat 
89% over zee, waar dat in 2000 nog 
43% was. In absolute aantallen valt 
het verlies aan luchtvracht nog wel 
mee, met een daling van ongeveer 
70.000 tot 60.000 ton. Maar de enor-
me groei van het internationale ver-
voer van paprika’s is volledig aan het 

vliegtuig voorbijgegaan. Dat ver-
viervoudigde in die periode name-
lijk van iets meer dan 110.000 ton tot 
ruim 450.000 ton.
Dergelijke cijfers gelden ook voor 
andere productgroepen, zoals verse 
vis, waar het aandeel zeevracht steeg 
van 41 tot 75%, sla (van 72 naar 93%), 
overige verse groenten, waaronder 
sperziebonen (van 71 naar 85%) en 
ananas (van 83 naar 99%). Die laat-
ste is met 87.000 teu overigens de 
meest vervoerde fruitsoort, waar-
van een deel door de lucht ging. Dit 
in tegenstelling tot het enorme pak-
ket bananen, dat altijd over zee is 
vervoerd. Zoals bekend hebben de 
gespecialiseerde bananenboten, ook 
wel fruitjagers genoemd, het pleit in-
middels grotendeels verloren van de 
containerschepen.

Hightech
Seabury schat de totale hoeveelheid 
tijdkritische lading die van het vlieg-
tuig naar het schip is verschoven op 
ruim vijf miljoen ton per jaar. Daar-
bij gaat het overigens niet alleen om 
voedingsmiddelen, maar onder 
meer ook om hightech-producten, 
reserve-onderdelen, kleding en che-
micaliën. Met een totale verschui-
ving van zo’n 100.000 teu aan verse 

producten is het wel één van de 
grootste categorieën.
In feite is het verlies aan luchtvracht 
nog veel groter, heeft  Seabury becij-
ferd. Als de verhouding sinds 2000 
stabiel was gebleven, zou er nu ruim 
vijft ien miljoen ton lading méér 
door de lucht gaan dan nu het geval 
is. Dat komt neer op zo’n 150.000 
vluchten van volgeladen B747-400’s 
of ongeveer 125 containerschepen 
van 10.000 teu.
Volgens het onderzoeksbureau is 

daarvoor overigens ook nog een an-
der eff ect verantwoordelijk, name-
lijk de verschuiving naar goedkope-
re producten. Een voorbeeld daarvan 
vormen T-shirts, die in steeds grote-
re aantallen en steeds goedkoper in 
het Verre Oosten geproduceerd wor-
den. In veel gevallen zijn de prijzen 
zo laag, dat ze eenvoudigweg niet 
meer voor het veel duurdere vervoer 
door de lucht in aanmerking komen.
Op grond van interviews met zowel 

Regeling van zuurstof- en kooldioxide- 
niveau vertraagt de rijping onderweg.



15DOSSIER
NIEUWSBLAD TRANSPORT 24-30 SEPTEMBER 2014

Van Rooijen Logistiek in Eindhoven, specialist in 

het transport van fast moving consumer goods, 

heeft een nieuwe Scania R 450 Euro 6 bakwagen 

in gebruik genomen. Deze gaat rijden in Neder-

land als 25,25 meter lange LZV. Door de maximale 

voertuiglengte van de bakwagen plus trailer kan 

er meer lading per rit worden vervoerd. Het 

werkgebied van Van Rooijen is voornamelijk de 

Benelux. Het bedrijf beschikt ook over een eigen 

railterminal. 

CB uit Culemborg heeft een nieuwe, speciaal op 

maat gemaakte Volkswagen Crafter 6x2. Het 

chassis van deze Crafter is voorzien van een derde 

as, waardoor de maximale aslast teruggebracht 

kon worden naar 2 ton per as. Dat was voor het 

Gelderse bedrijf noodzakelijk, aangezien het 

anders niet de gehele binnenstad van Utrecht kon 

bevoorraden. Ter bescherming van historische 

bruggen, gebouwen en werfkelders, geldt daar 

een aantal vervoersbeperkingen. Niet alleen de 

hoogte van het voertuig wordt beperkt, maar ook 

mag de historische binnenstad alleen bevoorraad 

worden met voertuigen met een maximale aslast 

van 2 ton. Naast 

het zeer lichte 

chassis is de 

bedrijfswagen 

voorzien van een 

lichte en toch 

zeer degelijke 

laadbak. 

Vente-Exclusive is de winnaar van de award 

Logistieke Webshop van het Jaar 2014. De web-

shop biedt populaire mode- en lifestylemerken. In 

België werd de online winkel eerder dit jaar ook 

verkozen tot Beste Webshop. De jury, onder 

leiding van voorzitter Egbert Guis, was vol lof over 

de verrassende keuzes die de webshop maakt. 

‘Niet mainstream, maar heel succesvol.’ Vente-

Exclusive sleepte ook de publieksprijs in de wacht. 

Hiermee liet de 

webshop de twee 

andere fi nalisten, 

Coolblue en 

HelloFresh, 

achter zich. De 

award werd dit 

jaar voor de derde 

keer uitgereikt. 

HTMS uit Mechelen en Agristo uit Harlebeke-

Hulste mogen zich een jaar lang ‘Leeuw van de 

Export’ noemen. In de categorie ‘kleine bedrijven’ 

won HTMS , terwijl Agristo in de categorie 

‘middelgrote en grote bedrijven’ als eerste uit de 

bus kwam. Met de Leeuw van de Export beloont 

Flanders Investment & Trade (FIT) jaarlijks 

bedrijven die uitzonderlijke exportprestaties 

neerzetten. 

Truckland Noord-Holland heeft de honderdste 

nieuwe DAF aan De Waard Transport & Logistics 

in Noord-Scharwoude geleverd. Het meer dan 

acht decennia bestaande, internationaal opere-

rende transportbedrijf nam in 1962 de eerste DAF 

truck in gebruik: een 2000 DO 6x2 motorwagen 

met 130 pk motor en twospeed bak. De jongste 

aanwinst is een rondom luchtgeveerde DAF FAN 

6x2 met 460 pk Euro 6 motor en Super Space Cab. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transportnieuws 
over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

zeecontainer
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en avocado’s in sommige gevallen al 
verlengd tot 45 dagen.
Seabury noemt als voorbeeld papa-
ja’s. Het vervoer in containers daar-
van is nu grotendeels regionaal be-
paald en speelt zich vooral af binnen 
Azië en Zuid-Amerika. Op de tra-
jecten van het Caraïbisch Gebied en 
Zuid-Amerika naar Europa is het 
aandeel nog maar een paar procent, 
maar de inzet van ‘klima-reefers’ 
zou daar verandering in kunnen 
brengen.

Uitgelezen kans
Geen wonder dat een partij als 
Maersk Container Industry (MCI) 
de studie gretig heeft  omarmd. De 
ontwikkelaar en fabrikant van ree-
fercontainers van het Deense con-
cern ziet er een uitgelezen kans in 
om zijn Star Cool containers met 
controlled atmosphere aan de man  
te brengen. Die hebben zich vooral 
in het vervoer van bananen en avo-
cado’s al bewezen, maar volgens 
MCI zijn ze geschikt voor het ver-
voer van alle soorten fruit, die rela-
tief veel kooldioxide afgeven.
MCI heeft  bijvoorbeeld hoogge-
spannen verwachtingen van het 
transport van mango’s met Star 
Cool-containers vanuit Ivoorkust. 

Het oogstseizoen daar duurt maar 
een week of zes en eindigt abrupt 
met het invallen van het regensei-
zoen, waarna veel van de niet-ge-
oogste mango’s wegrotten. MCI 
heeft  inmiddels samen met de rede-
rij Africa Express Line en een Ant-
werpse ontvanger een proef gedaan 
met het vervoer van vijf containers 
van Ivoorkust naar Antwerpen.
De grap daarbij was dat de contai-
ners steeds één voor één met een 
week tussentijd in Antwerpen wer-
den geopend, vier tot negen weken 
na verzending. De resultaten daar-
van waren volgens MI dusdanig 
goed dat de aanvoerperiode voor 
mango’s naar Europa aanzienlijk 
verlengd lijkt te kunnen worden. De 
potentie van de mondiale mango-
markt is aanzienlijk. Jaarlijks wordt 
er wereldwijd zo’n 35 miljoen ton ge-
produceerd en daarvan wordt nu 
nog maar drie procent geëxporteerd. 
In de export vanaf Ivoorkust is het 
aandeel van luchtvracht nu nog on-
geveer veertig procent, maar ook die 
stroom lijkt dus niet veilig voor de 
ladinghonger van de zeecontainer. 
Evenmin als de papaja’s uit Azië en 
Zuid-Amerika.

ROB MACKOR
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De dure vrachtkisten van KLM

KLM is in het verleden bijzonder gul geweest bij het afsluiten van 

huurcontracten voor haar freighters. Twee oude ‘vogels’ staan nu al een jaar 

werkeloos in de Spaanse zon. Kosten: 1 miljoen euro per maand.

De twee B747-400 BCF’s (bouwjaar 
1989 en 1991) staan sinds mei van 
het vorig jaar geparkeerd op de 
nieuwe luchthaven van Teruel ten 
noorden van Valencia, in afwach-
ting van betere tijden. KLM Cargo 
was daarmee een van de eerste klan-
ten van deze luchthaven die zich 
heeft  toegelegd op een nieuwe niche 
in de Europese luchtvaart: het stal-
len van overbodige vrachtvliegtui-
gen. 
De twee vrachtvliegtuigen, huur-
kosten 600.000 dollar per maand 
per stuk volgens ingewijden, zijn al 
jaren een zorgenkindje bij KLM en 
Martinair. ‘Oud, hoge brandstof-
kosten en onderhoudsgevoelig. 
Daar wil je eigenlijk niet mee vlie-
gen als je geen verstand hebt van de 
vrachtbusiness’, zegt een voormali-
ge vrachtmanager van Martinair 
Cargo. KLM zag er rond 2010 geen 
heil meer om met de oude vracht-
vliegtuigen door te gaan en wist de 
twee oldtimers onder te brengen bij 
het Duitse Air Cargo Germany 
(ACG) via een sublease-overeen-
komst. In de kleuren van de Duitse 
maatschappij hebben de vracht-

vliegtuigen tot het voorjaar van 
2013 nog verdienstelijk werk ge-
daan voor ACG. Toen viel het doek 
voor de maatschappij en zat lease-
holder KLM weer met een pro-
bleem. De mondiale vrachtmarkt 
was nog steeds in mineur en het ma-
nagement was al bezig met een ver-
dere afslanking van de vrachtvloot 
bij dochter Martinair. De twee 
vrachtkisten waren dan ook niet 
welkom op Schiphol. Een nieuwe 
afnemer werd niet gevonden en 
daarom werden de hoge leasever-
goedingen van rond 1 miljoen euro 
per maand voor lief genomen en 
verdwenen de twee vrachtjumbo’s 
voor een lange winterslaap naar 
Spanje. ‘Indien wij de freighters 
weer hadden ingezet zou dat ons 
veel kosten’, zei directeur Marcel de 
Nooijer van Martinair eind vorig 
jaar tijdens een bijeenkomst met de 
vakpers. Bovendien twijfelde hij aan 
de technische betrouwbaarheid van 
de freighters. ‘Die is na bijna 25 jaar 
niet goed.’
Dat KLM en Martinair zeker nog 
twee jaar vastzitten aan de dure en 
nutteloze vrachtvliegtuigen, zei hij 

destijds niet. De lopende verplich-
tingen kosten de luchtvaartmaat-
schappij jaarlijks zo’n twaalf mil-
joen euro aan huurpenningen 
zonder dat er een cent aan inkom-
sten tegenover staat. Het eerste 
leasecontract van de oudste freigh-
ter loopt begin november 2016 af, 
blijkt uit betrouwbare informatie. 
De tweede B747-400 BCF gaat er-
gens in februari van 2017 terug naar 
de eigenaar. Dat betekent dat KLM 
tot het einde van de leasetermijn 
rond de 25 miljoen euro kwijt is. 
Volgens diverse experts is dat veel 
geld voor twee vrachtvliegtuigen die 
waarschijnlijk nooit meer commer-
cieel zullen worden ingezet.   

Activeringskosten
KLM is na het verstrijken van de 
leasetermijn nog niet fi nancieel af 
van deze vrachtjumbo’s. De lucht-
vaartmaatschappij heeft  zich vol-
gens diverse bronnen contractueel 
verplicht om de twee vliegtuigen in 
een bepaalde technische staat af te 
leveren aan de leasemaatschappij. 
‘Deze activeringskosten liggen rond 
de 30 tot 35 miljoen dollar’, aldus de 

anonieme bron die inzage heeft  ge-
had in de leaseverplichtingen. 
KLM heeft  voor dat onderhoud al 
een voorziening getroff en. Voor nog 
eens vijf miljoen dollar krijgen de 
freighters nog een facelift , waardoor 
de vliegtuigen ook weer geschikt 
worden gemaakt voor commerciële 
vluchten. ‘Al met al vertegenwoordi-
gen de twee freighters een totale kos-
tenpost van rond de vijft ig miljoen 
euro’, schat de bron. 
De vrachtvloot van KLM bestaat 
verder uit nog een derde B747-
400BCF, die sinds 2012 is onderge-
bracht bij partner Kenya Airways en 
de KLM maandelijks ook 600.000 
dollar aan huurpenningen kost. 

Daarnaast zijn er nog zes MD11F’s 
en vier B747-400 ERF’s, die met een 
leeft ijd van tien jaar tot het jongere 
deel van de vrachtvloot van Marti-
nair behoren. Een van deze B747-
400ERF’s is voor een maandelijkse 
vergoeding van 1,8 miljoen dollar 
gehuurd, aldus bronnen, en wordt 
sinds vorig jaar verhuurd aan Etihad 
Airways. KLM krijgt voor deze on-
derhuur maandelijks een vergoe-

ding van een miljoen dollar en legt 
dus toe op deze zogeheten sublease. 
Dat is ook de reden dat KLM aan het 
einde van dit jaar als de lease-con-
structie met Etihad afl oopt, de 
freighter teruggeeft  aan de eigenaar. 
KLM maakt daarbij gebruik van een 
clausule in het contract om de huur-
overeenkomst tussentijds te beëin-
digen. 
De overige drie B747-400ERF’s vor-
men in 2016 de nieuwe freighter-
vloot van Martinair. De vrachtvlieg-
tuigen kosten KLM maandelijks per 
stuk 1,5 miljoen dollar. Het gaat 
daarbij om afl ossingen in het kader 
van een ‘fi nancial lease’-overeen-
komst die volgens insiders een loop-

tijd heeft  tot ‘zeker 2020’. Dan vallen 
de freighters normaliter tegen de 
restwaarde toe aan de luchtvaart-
maatschappij afh ankelijk van de de-
tails in het contract.  
KLM en Martinair willen met de 
drie B747-400ERF’s straks een stra-
tegische positie blijven houden in de 
Europese freightermarkt. Daarnaast 
wordt een B747-400BCF, die nu nog 
voor Kenya Airways vliegt en tot 

‘Het lijkt er op dat KLM Cargo bewust
het bijltje erbij neer heeft gegooid.’

KLM moet maandelijks 600.000 dollar aan huur betalen voor deze 25 jaar oude B747-400BCF, die samen met een tweede vrachtvliegtuig van Martinair sinds het voorjaar van 2013 in Spanje is gestald. 



17DE PRAKTIJK
NIEUWSBLAD TRANSPORT 24-30 SEPTEMBER 2014

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

“Inkomsten uit kmheffi ng 
vrachtwagens gebruiken om 
begroting te doen kloppen 
was vergissing” Minister 
Dobrindt bij Duitse collega’s 
#dslv @LodeVerkinderen 

Interessante optie van Karel 
Noordzij in @NTnl. De IJzeren 
Rijn via Venlo. 
@stephanhmsatijn

Met enkele weken gaat de @
NTnl vacaturebank live. Heb je 
werk voor transportprofessio-
nals? Bereik ze via: http://
vacatures.nieuwsbladtrans-
port.nl @NTnl
    
Hoeveel water lekt er per dag 
de Westerscheldetunnel in?: 
http://hlfgr.co/1qN7chv  
#omroepzeeland
@Zeelandseaports

Oh wauw, een spreker die zijn 
presentatie afsluit met 
karaoke :) @JongLogistiek 
#queen 
@Lisettevdpijl 

EVO organiseert op 1 oktober 
een voorlichtings- en discus-
siemiddag over #logistiek 
#onderwijs in Gelderland. 
http://bit.ly/YXgzAK
@EVO_nieuws

Goede promotie van @
PortofTwente met dit professi-
onele fi lmpje: http://www.
youtube.com/
watch?v=Zt9x8nFr1YE Belang 
van #binnenvaart en #binnen-
havens 
@HavensNL

EU port reform seems to 
forget that ports have 
customers #ECSA 
@PVerhoevenECSA 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl
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 G6-leden cancelen 
twee reizen tussen Azië 
en westkust VS 

 Vlaanderen betaalt 
loodsen dan toch 

 Tankwagen blijkt ook 
mensen te bevatten 

 John Gordijn onverwacht 
overleden 

 2M vaarschema opluchting 
voor Rotterdam

 Florian Beentjes koopt 
Simon Loos Gorinchem 

 Cruisegigant naar 
Eemshaven 

2018 onder contract staat bij de 
KLM, als reserve achter de hand ge-
houden. 

Levensvatbaar
Uit het op Schiphol uitgelekte be-
drijfsplan voor de afgeslankte 
vrachtvloot van de KLM blijkt dat de 
directie straks met de drie vracht-
vliegtuigen en een reservevliegtuig 
alsnog rekent op een licht jaarlijks 
verlies. ‘De ramingen liggen ergens 
tussen nul en een negatief resultaat 
van tien miljoen euro op een jaar-
lijkse omzet van 240 tot 270 miljoen 
euro’, laat een bron weten. 
Of dit een levensvatbaar scenario is, 
wagen vrachtexperts te betwijfelen. 
Zij berekenen dat de totale kosten 
voor een B747-400ERF per jaar mi-
nimaal op zestig miljoen euro lig-
gen. ‘Dan kom je al gauw aan een 
kleine 200 miljoen euro aan kosten 
voor de vrachtvliegtuigen alleen. 
Daarnaast heb je de jaarlijkse onder-
houdkosten van vijft ien tot twintig 
miljoen euro. Je moet de markt dan 
ook mee hebben, wil je met zo’n klei-
ne vrachtvloot nog winstgevend 
kunnen opereren. Als je het mij eer-
lijk vraagt, is het niet realistisch’, 
zegt een vrachtcharteraar die zaken 
doet op Schiphol en daarom ano-
niem wil blijven. De deskundige 
vindt het wel vreemd dat KLM tegen 
hele hoge kosten vrachtvliegtuigen 
in Spanje parkeert, afscheid neemt 

van vijf MD11F’s en van de andere 
kant wil doorgaan met een beperkt 
aantal dure B747-400ERF’s. ‘Ik zou 
graag willen weten wat daar eigen-
lijk de ratio van is. Het komt een 
beetje halfslachtig over.’ Vooral het 
afstoten van de MD11F’s begrijpt hij 
niet goed. ‘Vooral voor de bloemen-
markt is dat nog steeds het beste 
vrachtvliegtuig’, zegt hij. 

Bloemenmarkt
KLM neemt in 2015 en 2016 afscheid 
van de vloot van zes MD11F’s. Vijf 
staan in de boeken als ‘fi nancial lea-
ses’, zegt een bron. Daarvoor wordt 
maandelijk per stuk 500.000 dollar 
afgelost tot het afl open van het con-
tract. Dat ligt voor een deel van de 
vrachtvliegtuigen ergens in 2015 en 
voor het overige deel in 2016. Die 
vliegtuigen worden dan tegen de 
restwaarde, die een bron schat op 
nul, eigendom van de KLM. KLM 
noemt 2015 en 2016 ook als de jaren 
waarin er afscheid zal worden geno-
men van de MD11’s. ‘Doodzonde’, 
aldus de vrachtcharteraar. ‘Natuur-
lijk kun je er in de bloemenmarkt 
met de juiste chartermentaliteit nog 
best geld mee verdienen. Het lijkt er 
op dat de directie van KLM Cargo er 
bewust het bijltje bij neer heeft  ge-
gooid.’

JOHN VERSLEIJEN
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Einde van status aparte 
voor de blauwe zwaan? 
Het decimeren van de vrachtvloot 
van Martinair Cargo van negen 
naar drie stuks binnen twee jaar 
kan wel eens een ‘game changer’ 
blijken voor het toekennen van lan-
dingsrechten voor vrachtvliegtui-
gen  op Schiphol.

De druk op Den Haag door markt-
partijen zoals afh andelaars en bui-
tenlandse maatschappijen wordt 
volgens insiders steeds groter. Er zou 
een einde moeten komen aan de sta-
tus aparte die het vrachtbedrijf van 
KLM en dochter Martinair Cargo 
nog steeds geniet bij het toekennen 
van landingsrechten op de luchtha-
ven van Schiphol en aan het blokke-
ren van aanvragen van buitenlandse 
carriers. Volgens diverse marktpar-
tijen is nu zelfs bij de luchtvaartspe-
cialisten in de Tweede Kamer en het 
ministerie van Infrastructuur het 
besef doorgedrongen dat de vracht-
belangen van KLM, in Den Haag al-
tijd omschreven als een CDA-bol-
werk, niet langer parallel lopen met 
de belangen van Schiphol en Neder-
land op vrachtgebied, maar met die 
van de moederholding in Parijs.  
Het wordt straks voor KLM en de 
gedecimeerde vrachtvloot van Mar-
tinair dan ook een stuk lastiger om 
buitenlandse concurrenten buiten 
de deur te houden met het beroep op 
het nationale (vracht)belang van de 
homecarrier, stelt een kenner. 
Luft hansa Cargo kon zo in 2012 nog 
de toegang tot de lucratieve neder-
landse bloemenmarkt via Schiphol 
worden ontzegd. Andere vracht-
maatschappijen moesten in het ver-
leden hun heil zoeken op Brussels 
Airport en de luchthaven van Luik. 

Marktaandeel
Nu is het marktaandeel van KLM/
Martinair in de totale freighter-ca-
paciteit van Schiphol de laatste jaren 
door de verschillende saneringen al 
aanzienlijk geslonken. Volgens 
vrachtafh andelaars op de luchtha-
ven betekent de verdere inkrimping 
bij Martinair van negen naar drie 
freighters de komende twee jaar dat 
Schiphol ‘slechts 6%’ aan zogeheten 
maindeckruimte inlevert. ‘Dat ver-
lies is in de beeldvorming over de ta-
nende rol van de KLM op vrachtge-
bied groot, maar in de praktijk is het  
zeker geen ramp voor de strategi-
sche vrachtpositie van Schiphol in 
de wereld, zoals de politici in de 
Tweede Kamer nu roepen’, aldus een 

manager die jarenlang betrokken is 
geweest bij de vrachtoperatie van de 
KLM. 
Hij wijst er als voorbeeld op dat er in 
Den Haag al een aanvraag ligt van 
Saudia Cargo om het aantal vracht-
vluchten op Schiphol aanzienlijk uit 
te bouwen. ‘Indien die rechten wor-
den toegekend, is het verlies van de 
vrachtcapaciteit bij Martinair in één 
klap grotendeels gecompenseerd.  
Pikant detail bij de aanvraag van 
Saudia Cargo is daarbij dat de com-
mercieel directeur van de Saoedi-
sche vrachtmaatschappij, Peter 
Scholten, een oude topmanager van 
Martinair was. Ook Qatar Airways 
Cargo wist recent al het aantal 
vrachtvluchten op Schiphol uit te 
bouwen. ‘Je ziet dan ook de lucht-
vaartpolitieke macht van de KLM 
afnemen bij het toekennen van 
vrachtrechten.’ 

Open skies
Het ministerie van Infrastructuur is 
onder druk van onder meer de VVD 
bezig met een eigen onderzoek naar 
strategische routes die voor de Ne-
derlandse verladers cruciaal zijn en 
waarop KLM en Martinair niet vol-
doende vrachtruimte kunnen aan-
bieden. Daarbij kijken beleidsamb-
tenaren naar de mogelijkheden om 
deze strategisch belangrijke routes 
via zogeheten open skies-overeen-
komsten  geheel of deels vrij te ma-
ken. Schiphol zou daarmee een van 
de eerste belangrijke draaischijven 
in Europa worden waar vrachtroutes 
worden vrijgemaakt.
Deze ontwikkeling sluit ook goed 
aan op recente voorstellen van de 
VN-luchtvaartorganisatie  ICAO 
om de markt van freighters te verlos-
sen van alle beperkingen uit de bila-
terale luchtvaartverdragen tussen 
staten. ‘Luchtvracht is een geheel an-
dere business dan het vervoer van 
passagiers. Deze laatste markt is 
sterk gericht op directe vluchten tus-
sen een groot aantal luchthavens. Bij 
het vervoer van luchtvracht op 
vrachtvliegtuigen is er juist sprake 
van consolidatiepunten. De vracht 
wordt dan via deze verzamelpunten 
over de weg af- of aangevoerd’, aldus 
een logistiek analist. Voor de lucht-
vrachtstromen zijn de bilaterale 
overeenkomsten dan ook een grote 
handicap. Door de markt hier vrij te 
maken kan Schiphol zijn concurren-
tiepositie tegenover andere luchtha-
vens juist versterken’, zegt hij. | JV

LUCHTVRACHTRECHTEN

Schiphol kan profi teren van ‘open skies’ op bepaalde strategische vrachtroutes. 
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AGENDA

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

Dag van de Logistiek  
27 september 

Logistieke ondernemers presenteren 

zich aan een groot publiek op een in-

teractief plein op Haven VII in Waal-

wijk. Jong en oud kunnen op deze dag 

zelf beleven wat logistiek inhoudt.  

• www.oogvoorlogistiek.nl

Expositie: Zware Jongens 
Tot 28 september 

Deze tentoonstelling geeft een kijkje 

in de wereld van bijzondere transpor-

ten over water. Nog tot 28 september 

te zien! Met onder andere zwarela-

dingschepen van Biglift Shipping.

• www.zeehavenmuseum.nl

Dag van het Magazijn 
1 oktober 

Zes workshops, inspirerende spre-

kers, een paneldiscussie met experts 

en de bekendmaking van de winnaar 

van het ‘Veiligste Magazijn van Ne-

derland’.

• www.dagvanhetmagazijn.nl

Havendebat Amsterdam 
9 oktober 

Het Havendebat Amsterdam laat het 

havenbedrijfsleven met elkaar in dis-

cussie gaan over wat er speelt in de 

haven en waar kansen en uitdagin-

gen liggen. 

• www.havendebatamsterdam.nl

Samenwerken is het   
 ANALYSE   Lijnvaart stevent af op ongekende consolidatie

De schaalvergroting in de 
containervaart ging niet 
eerder zo snel als nu. De 
sector staat op een omslag-
punt naar enorme consoli-
datie. Bij het Havendebat 
Antwerpen bleken alle 
partijen zich langzaam te 
realiseren dat samenwer-
king de enige weg is.

‘Elk schip dat naar Rotterdam gaat, 
komt niet naar Antwerpen.’ Met 
deze nuchtere constatering kreeg de 
Antwerpse havenschepen (wethou-
der) Marc Van Peel vorige week tij-
dens het Havendebat Antwerpen de 
lachers op zijn hand. Deze woorden 
werken echter niet alleen op de lach-
spieren. Ze geven ook aan vanuit 
welke motivatie er in de container-
vaart tot op heden beleid is gemaakt 
en is gehandeld. Dat is er één van 
groei en regionale concurrentie. Dat 
geldt niet alleen voor overheden en 
havens, maar dat is het geval in de 
hele sector, van reder tot verlader.
Dat er een nieuwe werkelijkheid is, 
wordt moeilijk geaccepteerd door 
sector. Toch zal de containervaart 
genoegen moeten nemen met een 
structureel lagere groei. En dat heeft  
niet alleen zijn weerslag op zee, maar 
ook op land. 
Lori Tavasszy, hoogleraar vracht-
vervoer en logistiek aan de TU Delft , 
stelde eerder al in deze krant dat de 
‘mindset’ in de containersector 
moet veranderen. Bij de planont-
wikkeling moet rekening gehouden 
worden met minder of helemaal 
geen groei. 
Het containertransport bevindt zich 
op dit moment in een periode van 
afvlakkende groei. De kans dat die 
groei echt zal aantrekken, is niet 
groot. Toen in 2008 de crisis toe-
sloeg, was het wereldwijde vracht-
vervoer nagenoeg geheel gecontai-
neriseerd. Dat containertransport 
nog veel sneller zal groeien dan het 
gemiddelde vrachtvervoer, is daar-
om niet waarschijnlijk. 
Tussen 2001 en 2008 steeg de gemid-
delde containervracht tussen de 10% 
en 12% per jaar. Nu is dat 2% tot 5%, 
blijkt uit cijfers van de Nederlandse 
dataverzamelaar Dynamar.
Rederijen lijken geen boodschap te 
hebben aan die beperkte groei. Zij 
breidden de totaal beschikbare con-
tainercapaciteit afgelopen jaren uit 
van 15,9 miljoen teu begin 2012 tot 
zo’n 18,5 miljoen teu op dit moment, 
een stijging van 16,5% in ruim twee-
enhalf jaar. In de orderboeken heb-
ben de containercarriers nog zo’n 
2,8 miljoen teu staan.

Die stijging van capaciteit gaat ge-
paard met steeds grotere schepen. 
Het aandeel van schepen tot 8.500 
teu neemt in dezelfde periode af. Het 
aandeel schepen boven de 13.000 teu 
neemt toe. Op de grootste vaarroute 

tussen Azië en Europa worden sche-
pen boven de 13.000 teu de stan-
daard. Er worden dit jaar zestig 
schepen van deze grootte opgele-
verd. Dat is een derde van de huidige 
vloot van boven de 10.000 teu.

Wat deze investeringen met de 
vrachttarieven doen, is nog maar de 
vraag. Daarover verschillen in de 
branche ook de meningen. Zo stelde 
Rolf Habben Jansen, CEO van Ha-
pag-Lloyd, onlangs dat de overcapa-

citeit zwaar overdreven wordt. HIj 
verwacht dat de tarieven binnen af-
zienbare tijd weer zullen stijgen. 
Maersk Line-topman Sören Skou 
meent echter dat de vrachttarieven 
op de middellange termijn zullen 

Het containervervoer groeit nog maar een beetje, de capaciteit van de schepen stijgt veel  

Rederijen lijken geen boodschap 
te hebben aan de beperkte groei.
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RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl

Ik sta op het punt om op vakantie te 
gaan en zit dus in de last-minute stress 
om alles te regelen. Een paar weken ge-
leden zag ik dat mijn paspoort bijna 
was verlopen. Het aanvragen van een 
nieuw paspoort staat al jaren op mijn 
lijstje van minst favoriete bezigheden. 
Ik heb namelijk altijd het gevoel dat ie-
dereen die in de wachtkamer plaats-
neemt, eerder aan de beurt is dan ik. 

Tot ik op internet las dat het op je beurt wachten verleden tijd 
is. Voor het aanvragen van een nieuw paspoort kon ik zowaar 
een afspraak maken. Waarschijnlijk wist u dat allang, maar 
ik liep nog achter op dit punt. 

Op maandag om 9.00 uur kon ik bij de Stadswinkel mijn pas-
poort aanvragen. Bij aankomst werd me gevraagd of ik een 
afspraak had. Die had ik, dus mocht ik plaatsnemen in de op 
dat moment lege wachtkamer. En mooi op tijd: 8.30 uur.

Na mij kwamen meer mensen binnendruppelen. Ook hen 
werd gevraagd of zij een afspraak hadden. Die hadden zij niet, 
dus trokken ze een nummertje.

En toen gebeurde er iets interessants. De medewerkers aan 
het loket riepen de mensen die na mij binnen waren gekomen 
één voor één op om hun paspoort aan te vragen, hun parkeer-
vergunning te wijzigen of waar zij ook voor kwamen. Dat 
ging allemaal vrij effi  ciënt en al snel verlieten zij de Stadswin-
kel. Inmiddels was iedereen geholpen en was de wachtkamer 
weer leeg. Althans, bijna leeg. Ik zat nog steeds te wachten op 
mijn beurt.

Toen de klok 9.00 uur sloeg, werd ik opgeroepen en kon ik 
mijn paspoort aanvragen. Dat ging prima en ik stond om 9.15 
uur alweer buiten.

Daar bekroop mij een wat onrechtvaardig gevoel. Enerzijds 
had ik precies gekregen waar ik voor kwam. Anderzijds 
wachtte ik het langst van iedereen en was ik pas als laatste aan 
de beurt. Terwijl ik als eerste binnen was en als enige van te-
voren een afspraak had gemaakt. Had ik bij binnenkomst ge-
zegd dat ik geen afspraak had, dan was ik direct geholpen. Nu 
moest ik iedereen voor laten gaan, juist omdat ik het ‘goed’ 
had geregeld.

Waarschijnlijk een onbedoeld bij-eff ect, maar je ziet dat va-
ker bij de invoering van procedures; de procedure staat cen-
traal en niet langer het doel daarvan. Ik herinner me bijvoor-
beeld nog goed dat AEO’ers bij invoering van de ‘green lane’ 
eerder last dan profi jt daarvan hadden.

Dit alles naar aanleiding van het aanvragen van een pas-
poort... Raoul, je bent toe aan vakantie!

Afspraak is afspraak
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Bij G.Snel in 

Woerden heeft 

een wisseling in 

de directie 

plaatsgevonden. 

Ronald Visscher 

volgt Jan Hassing op als 

operationeel directeur. Hassing 

is ruim veertig jaar bij het bedrijf 

in dienst geweest en wordt 

binnenkort 67. Hij blijft als 

mede-eigenaar nog wel betrok-

ken bij het bedrijf. Visscher (34) 

is afkomstig uit de Nabuurs 

Groep waar hij tot voor kort 

general manager Transport was. 

Ook bekleedde hij verschillende 

functies bij andere logistieke 

dienstverleners en was hij 

werkzaam aan de verladerszijde 

zoals bij Ahold en Lidl. 

John Gordijn, directeur van de 

Rotterdamse containerbedrijven 

UWT en ECB Group, is op 17 

september overleden aan de 

gevolgen van een hartaanval. 

Gordijn geldt als één van de 

pioniers van de Rotterdamse 

containersector. Hij opende zijn 

eerste containerdepot samen 

met Marja Blok aan de Bunscho-

tenweg in het Eemhavengebied. 

Daarnaast hield hij zich via de 

onderneming ECR Gordijn ook 

bezig met expeditie, transport, 

import van nieuwbouwcontai-

ners en verhuur van containers. 

Begin deze eeuw stond hij aan 

de wieg van de fusie met vier 

andere containerdepots aan de 

Bunschotenweg tot UCT. 

Corine Karsten-Evers mag zich 

‘De Gouden Ridder van de Weg 

2014’ noemen. De chauffeur van 

Wim Bosman Transport heeft 

tien jaar schadevrij gereden. 

Transportverzekeraar TVM reikt 

de prijs jaarlijks uit. Het is de 

eerste keer dat een vrouw tot 

ridder van de weg is uitgeroe-

pen. Karsten-Evers (31) werkt in 

het distributievervoer. Ze rijdt 

dagelijks ongeveer twintig 

adressen af, voornamelijk in ’t 

Gooi. Volgens 

TVM-topman 

Arjan Bos maakt 

dat haar 

prestatie er nog 

groter op, want 

juist het rijden in drukke steden 

vergt veel van chauffeurs.

Anthonie Zoomers is per 1 

oktober benoemd tot algemeen 

directeur van The Alwaysbemo-

bile Company, 

moederbedrijf 

van onder meer 

de franchiseke-

ten Profi le 

Tyrecenter. 

Zoomers volgt Patrick Lede-
gang op, die deze positie sinds 

augustus 2013 op interimbasis 

vervulde in combinatie met zijn 

functie van fi nancieel directeur. 

Hij verlaat de organisatie. 

Zoomers deed als algemeen 

directeur ervaring op bij onder 

andere Agri Holding.

Het vrachtbedrijf van Lufthansa 

verliest na het eerdere vertrek 

van topman Karl-Urlich 
Garnardt een 

tweede topbe-

stuurder dit jaar: 

Andreas Otto, 

die de laatste 

veertien jaar 

belangrijke functies bekleedde 

in de directie van de Duitse 

vrachtvervoerder, maakt de 

overstap naar zusterbedrijf 

Austrian Airlines. Otto wordt de 

nieuwe fi nanciële topman bij de 

Oostenrijkse luchtvaartmaat-

schappij. De overstap komt als 

een verrassing, omdat Otto tot 

2017 een contract had bij 

Lufthansa Cargo.

Roland De Deyne is sinds 1 

september de nieuwe directeur 

‘Customer Service’ bij Renault 

Trucks Belgium. Hij vervangt 

Herwig Varendonck, die 

benoemd werd tot COO bij 

transportbedrijf Gilbert De 

Clercq. De Deyne werkte 

hiervoor onder andere bij Iveco 

waar hij CEO was voor Noord-

Europa (België, Nederland en 

Scandinavië). Eerder was hij 

verantwoordelijk voor de 

naverkoop bij dat merk in 

verschillende regio’s van Europa. 

Voordat hij bij Iveco ging 

werken, was hij gedurende vijf 

jaar de branchemanager van 

Mercedes-Benz in Gent.

PERSONALIA

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

nieuwe concurreren

dalen of hooguit gelijk blijven, om-
dat het aanbod van capaciteit sneller 
groeit dan de vraag naar capaciteit. 
Feit is dat de tarieven op de belang-
rijkste oost-westroutes dit jaar da-
len. 
Bij een afnemende groei in vracht-
volumes en dalende tarieven lijkt het 
verre van logisch dat rederijen inves-
teren in capaciteitsuitbreiding en 
grotere schepen. Die investeringen 
zijn echter puur door kostenbespa-
ring gedreven. Een Triple-E van 
18.200 teu verbruikt 30% minder 
brandstof per container dan een 
schip van 13.000 teu, aldus Dyna-
mar. China Shipping neemt vanaf 
november zelfs het eerste van vijf 
19.000 teu schepen in gebruik.
Deze investeringen in grotere sche-

pen leiden alleen maar tot kostenbe-
sparing als de schepen ook vol zit-
ten. Het is niet voor niets dat 
containercarriers gaan samenwer-
ken in Vessel Sharing Agreements 
en allianties zodat zij ladingen kun-
nen combineren. 
Havens moeten rekening houden 
met die trend. Qua infrastructuur is 
Rotterdam volledig toegerust om 
deze reusachtige containerschepen 
af te handelen. En om deze reden 
wijst de Antwerpse schepen Van 
Peel de kritiek op investeringen in de 
haven zoals het Saeft inghedok en  
Deurganckdok resoluut van de 
hand. ‘De havenuitbreidingsplan-
nen worden ten onrechte megalo-
maan genoemd. Zij zijn noodzake-
lijk vanwege de schaalvergroting in 

de lijnvaart.’ De Vlaamse haven han-
teert dan ook een heel realistische en 
bescheiden groeiprognose van 3%.
Voor klanten van containercarriers 
betekent deze ontwikkeling auto-
matisch een achteruitgang in de 
dienstverlening. Als de aangeboden 
capaciteit en het laadvermogen op 
schepen harder groeien dan de 
markt, dan kunnen rederijen niet 
anders dan schrappen in het aantal 
diensten. Dat gebeurt dan ook. In 
het nieuwe vaarschema van 2M van 
Maersk en MSC neemt het aantal 
loops af ten opzichte van de huidige 
vaarschema’s van de twee rederijen. 
Datzelfde geldt voor Ocean Th ree, 
de alliantie van CMA CGM, China 
Shipping en UASC.
Verladers klagen daarom ook steen 
en been dat hun keuzevrijheid en 
onderhandelingsruimte ten opzich-
te van de reders afneemt. Daarnaast 
neemt de kwaliteit van de dienstver-
lening af, want rederijen hebben 
steeds meer moeite om zich aan het 
vaarschema te houden.
Dat de betrouwbaarheid van de con-
tainercarriers afneemt, wordt door 
vertegenwoordigers van de rederijen 
tijdens het Havendebat in Antwer-
pen ook beaamd. ‘Aan op tijd varen 
hangt ook een kostenplaatje’, zegt 
een van hen.
Vraag is dan ook of de klachten van 
de verladers op de lange termijn ge-
grond zijn. Op dit moment blijken zij 
geduchte onderhandelingspartners 
van de containercarriers en lukt het 
ze de tarieven te laten dalen. 
Klanten hebben gelijk dat de keuze-
vrijheid en de kwaliteit afnemen 
door allianties. Het alternatief voor 
de samenwerkingsverbanden is ech-
ter een enorme shake-out. Alleen de 
grootste drie rederijen halen opera-
tioneel winst, de overige container-
carriers draaien op verlies en redden 
het niet zelfstandig. Op de lange ter-
mijn zou de keuzevrijheid zonder al-
lianties daarom nog weleens beperk-
ter kunnen zijn dan nu het geval is. 
Bij rederijen heerst zelfs de vraag of 
de huidige verdeling in vier allian-
ties – 2M, Ocean Th ree, G6, CKYH 
‘green alliance’ – wel voldoende is. 
‘Er staat binnenkort nog een hoop te 
gebeuren’, liet een vertegenwoordi-
ger van een grote containercarrier 
off  the record weten na afl oop van 
het havendebat.
Bij de havens begint inmiddels de re-
aliteitszin door te dringen dat in de 
nieuwe werkelijkheid weinig ruimte 
is voor solisten. De Antwerpse ha-
venbaas Eddy Bruyninckx roept niet 
voor niets op tot een ‘globale dialoog 
met alle partijen over limieten aan 
schaalvergroting’. 
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Chauff eurs voor chauff eurs zet zich 
in om Sint naar elk kind te brengen
Kunt u nog wat speelgoed missen, 
of anders wat centen? U kunt er een 
collega gelukkig mee maken.  

De pepernoten liggen tegenwoordig 
zo ongeveer naast de zonnebrand in 
de winkel, als de donkere dagen nog 
ver verwijderd zijn. Dat kan wel eens 
overdreven overkomen. En over 
Zwarte Piet gaan we het al helemaal 
niet hebben op deze plek.
Maar als het gaat om de voorberei-
dingen van een Sinterklaas-feest 
voor kinderen van chauff eurs die het 
niet al te breed hebben (en dat zijn er 
in het geplaagde wegvervoer waar-
schijnlijk nog te veel), dan wil Marge 
natuurlijk wel met de hand over het 
hart strijken.
Het gaat om een actie van ‘Chauf-
feurs voor Chauff eurs’, die hier vorig 
jaar mee begonnen zijn en die met 

LIEFDADIGHEID

oproepen op Faceboook en andere 
plaatsen cadeautjes en fi nanciële bij-
dragen hebben verzameld om die 
kinderen toch een mooie 5 decem-
ber te bezorgen. 
Op die manier zijn er ruim zestig ge-
zinnen en in toaal 112 kinderen blij 
gemaakt. Mede door de vrijwillige 
medewerking van een groot aantal 
chauff eurs zijn de pakjes bezorgd bij 
de gezinnen thuis.
Dit jaar is er een offi  ciële locatie voor 
het feest, namelijk Routier Emmen, 
aangeboden door Routiers Restau-
rants. Daar zal het kinderfestijn (ook 
de ouders zijn welkom) op 29 no-
vember plaatsvinden. U kunt een 
bijdrage leveren, met (onbescha-
digd) speelgoed dan wel geld. Even 
zoeken op Facebook naar ‘Sinter-
klaasfeest voor chauff eurs’ en het 
komt vast goed. | PW

Gabo ziet Schelde
Feestelijke receptie in de 
haven van Antwerpen, waar 
een hooggeëerde container 
op bezoek was.

Vrolijke kleuren sieren de container 
die vorige week Antwerpen aan-
deed. Niet bepaald een rouwsym-
bool, ook al was deze dan beschil-
derd met de beeltenis van Gabriel 
Garcia Márquez (bijnaam: Gabo),
de Colombiaanse woordkunstenaar 
die dit jaar op 17 april overleed. Zou 
het de warmte van Zuid-Amerika 
zijn, die ook de doden nog een zon-
nige uitstraling kan geven?
Een nationale held is Márquez, en 
dat is niet zo vreemd als je bedenkt 
dat het land decennialang voorna-
melijk in het nieuws was om de gru-
welijke strijd tussen (para)militairen 
en de rebellen van FARC, nog afge-
zien van de cocaïne. Daar zullen we 
geen fl auwe grapjes over maken, nee, 

laten we vieren dat het beter gaat met 
Colombia. En dat we nu bij het land 
eerder denken aan Shakira (overi-
gens een groot fan van Márquez) en 
uiteraard ‘James’, de grote ster van 
het WK voetbal. 
Toch staan die twee misschien wel 
voorgoed in de schaduw van de
Nobelprijswinnaar (1982), die met 
name bekend is van zijn roman Hon-
derd jaar eenzaamheid (1967). Ook 
met andere klassiekers als Liefde in 
tijden van cholera maakte hij school, 
in een stijl die sommigen duiden als 
magisch realisme.

Revolutie
Márquez maakte zijn rechtenstudie 
niet af, en werd journalist en schrij-
ver. Hij versloeg de Cubaanse revo-
lutie, raakte bevriend met Fidel Cas-
tro en hem werd later zelfs de toegang 
tot de Verenigde Staten voor enkele 
jaren ontzegd. Dat hij nu staat afge-
beeld op een zeecontainer – toch ook 

symbool van de wereldhandel en het 
kapitalisme – en Europa aandoet, 
kan met een knipoog als lichtelijk 
ironisch worden geduid. 
Ook de Colombiaanse ambassadeur 
was uitgenodigd voor het feestelijke 
onthaal. Voor de Antwerpse haven is 
Colombia een belangrijke handels-
partner. De koffi  e en de bananen die 
in Antwerpen worden gelost, zijn 
niet zelden afk omstig uit Márquez’ 
geboorteland. Het is niet de enige 
link. Later zullen Colombiaanse ma-
ritieme professionals een seminar 
over cold chain logistics bijwonen. 
De container zelf was op doorreis 
naar Brussel voor een verdere her-
denking van de schrijver, die de eer-
biedwaardige leeft ijd van 87 jaar 
heeft  bereikt. En die zelfs na zijn 
dood niet te klagen heeft  over gebrek 
aan aandacht. Nee, geen eenzaam-
heid voor Gabo. 

Hoog bezoek in Antwerpen, namens een belangrijke handelspartner.
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 HERDENKING   Gabriel Garcia Márquez-container in Antwerpen 

QUOTE VAN DE WEEK

De Antwerpse schepen 
Marc Van Peel hoopt dat 
een volgende verdieping 
van de Westerschelde 
minder roerig verloopt.

We moeten af 
van de verknoping 
van nautische 
toegang en 
natuurherstel.
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We reizen een dag of tien door Frank-
rijk. We waren zonder meer van plan 
ook passage te boeken op een schip van 
LD Lines tussen Montoir-en-Bretagne 
en Gijón, de Spaanse havenstad. Nou 
ja, zonder meer... Het zou een zeer vaag 
idee zijn geweest aan de rand van ons 
vakantiebewustzijn. Meestal maken 
we een vrij fantasieloze rondrit door 
Noord- en Midden-Frankrijk, met een 

ruime bocht om Parijs heen en op de terugweg naar het bar-
re noorden een fl ink met dozen Loire- en Bourgognewijn ge-
vulde achterbak.

Je logeert dan tien keer in het iconische Franse dorpje Arti-
chaut-les-Bains en dat is uiterst bevredigend, ook al omdat de 
meeste restaurants er nog steeds foie gras op het menu heb-
ben staan. Waar in Frankrijk u zich ook mocht bevinden, er 
is altijd een Artichaut-les-Bains, onder welke andere naam 
ook. Er is een ‘mairie’, met ernaast een ‘tabac presse’ en aan 
de overkant een café, dat voor de lunch een onvolprezen stok-
brood met jambon blanc serveert.

U vindt er steevast een hotelletje, al dan niet met bloemetjes-
behang en meestal met een petit déjeuner dat gerust tot elf 
uur mag uitlopen, mits u bereid bent zelf de vuile vaat in de 
keuken te zetten. Een enkele keer trakteert men zich op een 
heus château, met ‘piscine’ en een restaurant dat niet eens zo-
veel onderdoet voor De Librije van Jonnie en Th érèse Boer. 
Nu ja, het zal een paar sterren verschillen.

Maar nu kom ik terug op die denkbeeldige, voor ons doen 
avontuurlijke uitstap naar Gijón. Moet ik de berichten gelo-
ven, dan is daarmee snelheid geboden. LD Lines, van reder 
Louis Dreyfus Armateurs, overweegt serieus de dienst Bre-
tagne-Spanje te staken. Die dienst werd in 2010 met subsidie 
van de Franse en Spaanse overheid en geld uit het Marco Po-
lo-fonds van de Europese Unie begonnen als een ‘Motorway 
of the Seas’.

Maar de reder loopt langzamerhand uit de subsidie, die im-
mers alleen voor de aanloopfase was bedoeld. LD Lines denkt 
er ernstig over een punt achter de dienst te zetten. Met het 
pure wegvervoer valt niet meer te concurreren. Het is de tra-
giek van het Europese transportbeleid: het werkt meestal niet 
zonder staatssteun.

Artichaut-les-Bains


