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OCEAN THREE
brengt zijn eigen cultuur en lokale exper-
tise met zich mee.’ 
Ocean Th ree is CMA CGM’s  antwoord 
op 2M, de alliantie die Maersk Line en 
MSC vormden na de Chinese afk euring 
van P3, waarbij CMA CGM aan de kant 
werd gezet. Analisten stelden direct na 
die zet al dat CMA CGM dan maar met 
UASC en CSCL moest gaan samenwer-
ken, een alliantie die zij 2CU hadden ge-
doopt. Met deze rederijen heeft  CMA 
CGM toch al samenwerkingsverbanden 
lopen en bovendien heeft  UASC een fl ink 
aantal megacarriers in bestelling.
Die bestaande banden verklaren ook de 
snelle start van Ocean Th ree. De nieuwe 
vaarschema’s moeten per 2015 al  van 
start gaan, ongeveer gelijktijdig met 2M. 
Verladersorganisatie EVO maakt zich 
zorgen over de aangekondigde alliantie. 
Er wordt gevreesd voor vermindering 
van keuzevrijheid. ‘Door de vorming van 
allianties verwordt de containerlijnvaart 
tot eenheidsworst, omdat de goede en 
slechte punten van de individuele rede-
rijen worden gemiddeld. Dit is een slech-
te ontwikkeling.’

De Franse rederij CMA CGM is 
een nieuwe alliantie gestart met 
China Shipping Container Lines 
(CSCL) en United Arab Shipping 
Company (UASC). De drie 
bedrijven gaan samenwerken 
onder de naam Ocean Th ree. 

Gezamenlijk zullen de drie rederijen zo’n 
150 schepen gaan beheren op de oost-
westelijke handelsroutes. De schepen 
worden verspreid over drie hoofdroutes. 
De alliantiepartners zetten vier wekelijk-
se diensten op tussen Azië en Europa. 
Ook tussen Azië en het Middellandse 
Zeegebied komen vier wekelijkse dien-
sten te varen. Twee daarvan richten zich 
op de havens aan de Middellandse Zee. 
Eén dienst vaart door naar de Adriati-
sche Zee (tussen Italië en de Balkan), de 
vierde dienst naar het Zwarte Zeegebied. 
Op de trans-Pacifi sche routes komen vijf 
diensten te varen. Vier daarvan varen 
richting Californië, de vijfde, de nieuwe 
Columbus PNW-dienst, vaart naar de 
noordwestkust van Canada en de Ver-
enigde Staten. 
Ook nieuw is de Columbus Suez-dienst 
die vanuit de Chinese havens via het 

Suezkanaal en Port Saïd richting de 
Noord-Amerikaanse oostkust vaart en 
daar onder meer New York aandoet.
Volgens CMA CGM zal de nieuwe alli-
antie (die volgens de drie partners be-
staat uit een vessel sharing agreement, 
een slot exchange agreement en een slot 
charter agreement) een marktaandeel 
van 20% hebben op de handelsroutes 
tussen Azië en Europa en 13% op de 
trans-Pacifi sche routes. Dat is een stuk 
minder dan het marktaandeel van 2M, 
de alliantie van Maersk Line en MSC, die 
goed is voor 35% van het totale markt-
aandeel tussen Azië en Europa. Ook de 
duur van de samenwerking lijkt korter te 
zijn. Volgens Th e Wall Street Journal 
meldt CSCL dat de VSA voor twee jaar 
geldig is, terwijl de samenwerking bin-
nen 2M voor tien jaar is vastgelegd. In de 
verklaring van CSCL is de opmerking 
over de overeenkomstduur echter niet 
terug te vinden. CMA CGM meldt dat de 
aangeboden producten door hen ont-
worpen zijn. De Franse reder heeft  het 
nieuws ook naar buiten gebracht. ‘Deze 
nieuwe alliantie is een logische stap ge-
zien de compositie van de groep’, schrijft  
de rederij in haar verklaring. ‘Eén lijn uit 
elk van de belangrijke regio’s Europa, het 
Midden-Oosten en Azië. Elke partner 
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 LIJNVAART   Afgedankt CMA CGM start alliantie met CSCL en UASC 

CMA’s antwoord op 2M

TOBIAS PIEFFERS

Hintzen Logistik uit 
Eschweiler heeft een 
elektrisch aangedreven 
22-tons vrachtauto aan 
de vloot toegevoegd 
voor regionaal vervoer 
in en rondom Aken. De 
aanschaf past in een 
grensoverschrijdend 
samenwerkingsproject, waarvoor Europese subsidie 
kan worden verkregen. Het voertuig is ontwikkeld door 
E-Trucks Europe uit Lommel, de batterijen worden 
onderhouden door het Belgisch-Nederlandse Triphase. 
Hintzen gaat de mogelijkheden van het voertuig nu 
uitvoerig in de praktijk testen.

Elektrotruck van 22 ton de weg op

INTEGRATIE
Bij veel logistieke bedrijven lijken waterdichte schotten 
de afdeling zee- en luchtvracht van andere bedrijfson-
derdelen af te schermen. Dachser Benelux gaat daar 
een einde aan maken. De zee- en luchtvrachtexpedi-
teurs bij dit bedrijf moeten voortaan nauw samenwer-
ken met hun collega’s in het landvervoer. Veel klanten 
zijn daarbij gebaat; die krijgen bij Dachser nu één 
aanspreekpunt dat het hele scala aan diensten, 
waaronder zee- en luchtvracht, kan aanbieden. Wilco 
Versteegh, managing director zee- en luchtvracht, 
houdt de dagelijkse leiding over deze activiteiten. Aat 
van der Meer, de topman van Dachser in de Benelux, 
wordt eindverantwoordelijke. 

Dachser breekt interne muren af

meter hoog wordt het nieuwe 
diepvriesmagazijn van Crop’s in 
Ooigem, in West-Vlaanderen. 
Binnenkort wordt begonnen 
met de bouw van het pand, dat 

het hoogste van zijn soort in de Benelux moet 
worden. Het gebouw wordt verder 82 meter lang en 
38 meter breed. Crop’s is een familiebedrijf dat is 
gespecialiseerd in de productie van diepvriesgroente 
en -fruit. In Ooigem verrijst het nieuwe magazijn 
naast de bestaande fabriek van Crop’s. Het biedt op 
vijftien niveaus ruimte voor 20.000 pallets.
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CROP’S GAAT DE HOOGTE IN

ROTTERDAMSE HAVEN
De binnenvaart op de Nieuwe Maas en het Hartelka-
naal in Rotterdam gaat langzamer varen. Dat vermin-
dert de uitstoot van broeikasgassen. Dat is nodig 
omdat straks, als de Tweede Maasvlakte opengaat,
binnenschepen meer zullen varen en dus ook meer 
vervuilen. Dat moet worden gecompenseerd. Met de 
binnenvaartorganisaties heeft het Havenbedrijf 

Rotterdam afgespro-
ken dat de maximum-
snelheid op delen van 
Nieuwe Maas en 
Hartelkanaal 13 
kilometer per uur zal 
worden, door het 
water gemeten.

Binnenschepen minderen vaart

PAGINA 2: INTERVIEW

ZIE OOK PAGINA 2: COMMENTAAR

WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL

6CONJUNCTUUR & MARKT

Komt Hes eindelijk in 
handen van Hestya?

5DEZE WEEK

Uitstel voor APMT op
de Tweede Maasvlakte

3DEZE WEEK

Air France-KLM hakt nogal 
drastisch in de vrachtvloot

8 14

Marinetrots luistert Wereld Havendagen op

FEATURE
Wouter 
van Benten 
(DHL) trekt 
de kwast

DOSSIER

WEEK 37 | 10-16 SEPTEMBER 2014 | JAARGANG 27



DEZE WEEK2
NIEUWSBLAD TRANSPORT 10-16 SEPTEMBER 2014

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

     POLL     

 NIEUWE POLL: Wat zijn de verwachtingen voor Prinsjesdag?

Ja, terug naar de VOC-tijd

Schultz, doe er wat aan! 

Wat maakt dat nou uit?  

Anders 

56 %

19 %

21 %

4 %

De Nederlandse vlag moet weer 
aan top! 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 461 mensen op de stelling van 2 SEPTEMBER

Bij veel bedrijven zijn het 
landvervoer en de zee- en 
luchtvrachtexpeditie streng 
gescheiden activiteiten. Dachser 
Benelux heeft  besloten de 
waterdichte schotten tussen 
beide radicaal weg te halen. Aat 
van der Meer, managing director 
van het bedrijf in Nederland en 
België, legt uit waarom.   

Sinds 1 september bent u bij 
Dachser Benelux behalve voor het 
landtransport ook de verantwoor-
delijke man voor de zee- en 
luchtvrachtdivisie. Liep het niet 
goed bij die divisie?
Integendeel. Sinds we in 2008 met 
de expeditie van zee- en lucht-
vracht begonnen, eerst in een sa-
menwerking met Seacon Logistics 
en sinds begin vorig jaar als zelf-
standig bedrijfsonderdeel van 
Dachser Benelux, is het met onze 
activiteiten in zee- en luchtvracht 
alleen maar crescendo gegaan. We 
hebben nu echter besloten de zee- 
en luchtvrachtexpeditie te integre-
ren met het landvervoer, omdat dit 
voor onze klanten grote voordelen 
meebrengt.

Wat zijn die voordelen?
Dat de klant voor al zijn behoeft en 
voortaan bij één aanspreekpunt 
binnen Dachser terechtkan. Een 
klant die bij ons het landvervoer 
heeft  uitbesteed, hoeft  voortaan 
niet een deur verderop te zijn om 
een container voor het zeevervoer 
te boeken. Die kan daarvoor bij de-
zelfde medewerker terecht die voor 
deze klant ook al bijvoorbeeld het 
wegvervoer organiseert.

Kunt u dat voordeel voor de klant 
nog iets nader toelichten?
Kijk, warehousing begint negen 
van de tien keer overzee. Veel van 
onze opdrachtgevers in de ware-
housing hebben nu en dan, of zelfs 
vaak, ook containers te versche-
pen. Verder neemt de vraag naar 
distributie van internationaal in-
komende goederen in pakweg Rot-
terdam of Antwerpen de laatste ja-
ren sterk toe. Daarom wil je ook 

zee- en luchtvracht kunnen aan-
bieden en dat was dus de reden dat 
we er indertijd mee zijn begonnen. 
We vonden het nu tijd worden om 
deze activiteiten volledig te inte-
greren met het landvervoer. Daar 
komt nog iets bij. Veel klanten die 
maar incidenteel een container te 
verschepen hebben, kunnen met 
die paar containers moeilijk te-
recht bij de grote expeditiebedrij-
ven. Daar krijgen ze niet echt de 
aandacht. Bij ons krijgen ze die 
wel. Bij ons zijn ze bovendien veel 
minder tijd kwijt om hun zeever-
voer geregeld te krijgen.

Zee- en luchtvrachtexpeditie is 
toch een heel apart specialisme?
Dat mag zo zijn, maar warehou-
sing en wegvervoer zijn dat net zo 
goed. Wij vinden dat onze sales-
mensen het hele scala moeten kun-
nen aanbieden en ook van alle 
markten thuis moeten zijn. Daar-
om gaan onze collega’s die werk-
zaam zijn op de kantoren op Schip-
hol, waar vier mensen werken, in 
Maastricht (vijf mensen), Meche-
len (negen mensen) en Waddinx-
veen (acht mensen), vanaf nu nauw 
samenwerken met onze salesforce 
voor het wegvervoer, die uit bijna 
twintig mensen bestaat.

Wordt u nu ook verantwoordelijk 
voor de dagelijkse leiding over de 
zee- en luchtvrachtactiviteiten bij 
Dachser in Nederland en België? 
Nee, dat blijft  Wilco Versteegh, die 

eerder, toen we uit de samenwer-
king met Seacon stapten om zelf-
standig in deze markt door te gaan, 
de leiding over de zee- en lucht-
vrachtdivisie heeft  gekregen. Ik 
moet er nu samen met hem voor 
zorgen dat de integratie met de an-
dere bedrijfsonderdelen een succes 
wordt.

Wie heeft  het idee voor de 
integratie bedacht? 
De board van Dachser in het Zuid-
Duitse Kempten. Het is niet on-
denkbaar dat zee- en luchtvracht-
activiteiten uiteindelijk in het hele 
concern met de andere activiteiten 
worden geïntegreerd. Dachser Be-
nelux is wat dat betreft  de eerste. 
Dat is ook niet verwonderlijk als je 
bedenkt dat wij twee van de groot-
ste zeehavens in onze voortuin 
hebben liggen. We hebben hier veel 
meer ‘feeling’ met water dan heel 
wat andere Dachser-vestigingen. 
Overigens is het hele Dachser-con-
cern in de zee- en luchtvracht de 
laatste jaren sterk gegroeid. We 
hebben nu al vierentwintig kanto-
ren voor zee- en luchtvracht in In-
dia en zestien in China. We hebben 
kantoren in Turkije, Vietnam en 
noem maar op. Laatst hebben we er 
twee geopend in Indonesië en Sri 
Lanka. 

Wat verwacht u van de integratie 
van de expeditie met de landacti-
viteiten?
Dit gaat knallen. Steeds meer klan-
ten bedrijven internationale han-
del. Er ligt echt ongeloofl ijk veel 
potentie. Dan moet je het uiteraard 
wel goed doen. We zijn met alle 
verkopers om de tafel gaan zitten 
om de zaak eerst intern op orde te 
brengen. We hebben samen heel 
veel cijfers doorgeploegd en doelen 
gesteld voor de kortere en de lan-
gere termijn, onder het motto: daar 
willen we over twee jaar staan. De 
salesmensen van de diverse afde-
lingen moeten niet langer over el-
kaar denken in termen van wij en 
zij. Het is nu gewoon wij.

AAT VAN DER MEER, MANAGING DIRECTOR DACHSER BENELUX

‘Onze salesmensen moeten

van alle markten thuis zijn’

FOLKERT NICOLAI
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In de hitfi lm Ocean’s Eleven uit 2001 
plant Danny Ocean samen met zijn elf 
handlangers een gelijktijdige overval 
op drie casino’s die niet toevallig alle-
maal van dezelfde eigenaar zijn; de 
man die er met Ocean’s ex-vrouw van-
door ging. Aan het eind van de fi lm is 
Ocean vele miljoenen dollars rijker, 
heeft  hij zijn ex terug en blijft  zijn te-
genstander met lege handen achter. In  

Jacques Saadé’s avontuur Ocean Th ree is de uitkomst wat 
minder triomfantelijk, want hoewel de hoofdpersoon er zelf 
beter van wordt, wordt zijn tegenstander dat waarschijnlijk 
ook.

Ocean Th ree is de nieuwe alliantie van CMA CGM met Uni-
ted Arab Shipping Company (UASC) en China Shipping 
Container Lines (CSCL) en is CMA’s antwoord op 2M, de al-
liantie die Maersk Line en MSC vormden na China’s afk eu-
ring van P3, waarbij CMA CGM werd buitengesloten. Hoe-
wel samenwerking met de nummer 1 en 2 van de wereld voor 
CMA CGM, zelf nummer 3, ideaal zou zijn geweest, is de sa-
menwerking met UASC en CSCL een solide plan B. De Fran-
se club heeft  immers met beide rederijen al samenwerkings-
verbanden lopen.

UASC is een rederij met een goede reputatie en heeft  boven-
dien zeventien ultra large container vessels in bestelling. Elf 
van 14.000 teu en zes van 18.800 teu. In de zoektocht naar 
kostenbesparingen in de lijnvaart wordt het schaalvoordeel 
van de megaschepen als cruciaal gezien, samen met andere 
brandstofb esparende middelen. Bovendien zijn de in aan-
bouw zijnde schepen ook nog eens LNG-voorbereid, wat in 
de toekomst de brandstofk osten nog verder omlaag kan bren-
gen. Gas is immers goedkoper dan olie.

De keuze voor CSCL is gewaagder maar strategisch eveneens 
goed te begrijpen. Financieel staat het bedrijf niet erg sterk. 
Over 2013 werd een verlies van 420 miljoen dollar geboekt en 
afgelopen juli nog kreeg de rederij een kapitaalinjectie van 
300 miljoen dollar van moederbedrijf China Shipping om de 
liquiditeit en cashfl ow te vergroten. Maar ondanks de fi nan-
ciële problemen heeft  CSCL een onmisbaar wapen, namelijk 
de steun van de Chinese overheid. Want China Shipping is 
een staatsbedrijf.  

De eerdere droomalliantie van Maersk Line, MSC en CMA 
CGM werd tegengehouden door de Chinese overheid omdat 
die vreesde dat de samenwerking de lokale markt zou verzie-
ken. China blokkeerde P3 dus om zijn eigen rederijen te be-
schermen. Zo kan eveneens verwacht worden dat China nu 
de voorgestelde samenwerking van nota bene zijn eigen rede-
rij zal goedkeuren om haar overlevingskansen aanzienlijk te 
verbeteren. En dat is ook goed nieuws voor 2M. Want als Chi-
na Ocean Th ree goedkeurt heeft  het weinig reden om 2M af 
te keuren, behalve misschien het bijna twee keer zo grote 
marktaandeel dat 2M heeft . Verder zijn de samenwerkingen 
vrij gelijkwaardig. En als China 2M goedkeurt, doen de Ver-
enigde Staten dat zeker. Die hadden immers ook al geen pro-
blemen met de vergaande samenwerking binnen P3. 

Dat betekent zeer waarschijnlijk dat beide allianties nu een 
feit zijn en in tegenstelling tot Ocean’s Eleven, CMA CGM’s 
nieuwe avontuur Ocean Th ree geen verliezers kent. Behalve 
dan misschien de verladers, die volgens hun brancheorgani-
satie EVO fl ink inboeten aan keuzevrijheid. 

Geen verliezer

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

26 september
Cool logistics
Adverteren? Bel: 010 280 10 25.
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Nog drie G6-schepen 
naar Antwerpen

CONGESTIE

Extra railshuttle BCA 
Straatsburg-Rotterdam 

ECT op de Maasvlakte afgehandeld 
worden. 
Onder druk van de congestie bij 
ECT besloot de G6-alliantie (Ha-
pag-Lloyd, OOCL, NYK Line, APL, 
MOL en Hyundai) eerder al in twee 
stappen om zeven afvaarten vanaf 
medio augustus tot eind deze maand 
van Rotterdam naar Antwerpen te 
verleggen. 
Volgens general manager Danny 
Van den Bosch van OOCL Benelux 
in Antwerpen hebben de G6-part-
ners vooral uit voorzorg besloten om 
de schepen af te leiden. Hij verwacht 
wel dat het bij het totaal van tien 
schepen zal blijven. ‘We gaan ervan 
uit dat de schepen straks weer regu-
lier in Rotterdam afgehandeld wor-
den.’ | ROB MACKOR

De leden van de G6-alliantie heb-
ben besloten nog drie schepen van 
loop 4 van de Verre Oosten-dienst 
naar Antwerpen in plaats van naar 
Rotterdam te sturen. 

Daarmee komt het aantal uitgewe-
ken schepen in totaal op tien, samen 
goed voor de overslag van ongeveer 
50.000 containers.
Het gaat om twee schepen van Ha-
pag-Lloyd, de ‘Basle Express’ en de 
‘Hamburg Expres’, en de ‘NYK Her-
mes’ van het Japanse NYK van elk 
ruim 13.000 teu, die in de periode 
eind september/medio oktober in 
Noordwest-Europa verwacht wor-
den. Ze zullen dan door de Deur-
ganck Terminal van PSA Antwerp 
in plaats van de Delta Terminal van 

Shuttle’ en de eigen AMRO-dienst 
tussen Amsterdam en Rotterdam 
een verbinding met het overslagbe-
drijf en dochteronderneming USA 
in de Amsterdamse haven en verder 
met de reeds bestaande raildienst 
tussen Amsterdam en Berlijn.

Berlijn
‘Hiermee ontstaat er eigenlijk een 
directe spoorverbinding tussen 
Straatsburg, Rotterdam, Amster-
dam en Berlijn’, aldus directeur Nol-
len.
De drie treinen per week van BCA 
worden in eigen beheer geëxploi-
teerd en hebben een capaciteit van 
101 teu per richting. De tractie wordt 
verzorgd door het bedrijf Locon Be-
nelux. | JOHN VERSLEIJEN

Barge Company Amsterdam 
(BCA), onderdeel van de Amster-
damse Ter Haak Groep, voegt van-
af deze week een derde omloop toe 
aan de twee wekelijkse raildiensten 
tussen Straatsburg en Rotterdam. 

De zogeheten ‘Alsace Rail Shuttle’ 
naar het Franse Straatsburg bedient 
in Rotterdam de terminals van ECT 
Delta, APMT en Euromax op de 
Maasvlakte, maar zal met de komst 
van de derde omloop ook de RSC-
terminal aandoen, zegt directeur 
Mattijs Notten van de logistieke 
dienstverlener BCA. Hij verwacht 
daarmee een aanzienlijke hoeveel-
heid continentale lading van de weg 
te kunnen halen. 
Daarnaast is er met de ‘Alsace Rail 

SPOORVERVOER

Schultz wil maritieme 
zaken sneller regelen

Nieuw record voor 
Vlaamse shortsea trafi ek

Eerste trein DB Schenker 
van Hamburg naar China

Duitse export 
naar recordniveau

OVERHEID
Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu wordt het eerste aan-
spreekpunt voor de maritieme 
sector. Dat betekent dat de sector, 
verenigd in Nederland Maritiem 
Land, niet meer allerlei verschil-
lende ministeries afhoeft om za-

ken geregeld te krijgen. De mari-
tieme sector wil meer gedaan 
krijgen bij het kabinet. Minister 
Schultz van Haegen wil vooral een 
praktische werkwijze om zaken 
voor de sector snel te regelen. 

SCHEEPVAART
In de eerste helft van 2014 groeide 
de kustvaart in de vier Vlaamse 
havens met 3,6%, met bijna 2,5 
miljoen ton, ten opzichte van de 
eerste zes maanden van 2013. Het 
huidige volume ligt 1% hoger dan 
in 2011, het vorige eerste-semes-

terrecordjaar. De vier havens sa-
men klokten eind juni 2014 af op 
71,18 miljoen ton. Het aandeel van 
de shortsea bedraagt 53%. Met 
46,34 miljoen ton had Antwerpen 
het grootste pakket. 

SPOORVERVOER
Begin deze maand reed voor het 
eerst een vrachttrein van DB 
Schenker tussen Hamburg en de 
Chinese stad Shengzhou. DB 
Schenker begon vorige maand 
met een wekelijkse spoordienst 
tussen China en Hamburg, over de 
trans-Siberische spoorlijn. Er is nu 
dus ook een geregelde treindienst 
in omgekeerde richting ingevoerd. 
De trein van de Hamburgse DUSS-
terminal naar Shengzhou had 41 
containers aan boord. 

DE MARKT
Duitsland heeft in juli voor het re-
cordbedrag van 101 miljard euro 
aan producten geëxporteerd naar 
het buitenland. Daarmee steeg de 
export met 8,5% op jaarbasis. 
Vooral de export naar de landen 
van de Europese Unie zat fl ink in 
de lift met een stijging van 9,6%. 
De uitvoer naar de landen van de 
eurozone steeg met 6,2% tot 35,5 
miljard euro in vergelijking met 
een jaar eerder. 

KORT

Martinair gekortwiekt 
 VRACHTSANERING   KLM marginaliseert vrachtvervoer Martinair Cargo tot nicheproduct

KLM zet het mes in de 
vrachtvloot op Schiphol. 
Van de tien vrachtvliegtui-
gen blijven drie vrachtjum-
bo’s over, terwijl een oude 
vrachtkist van Martinair als 
reserve achter de hand 
wordt gehouden.  

Het besluit van Air France - KLM is 
als een mokerslag aangekomen in de 
vrachtsector op Schiphol. Niet al-
leen verdwijnt de complete MD11-
vloot en daarmee de rode kleur van 
Martinair uit de luchtvaartwereld, 
ook verliest afh andelaar Menzies 
Air Cargo straks het leeuwendeel 
van het vrachtaanbod van zijn 
grootste klant. Menzies houdt voor-
lopig de afh andeling van de reste-
rende vrachtvloot, verzekert top-
man Erik Varwijk van Air 
France-KLM Cargo. ‘Bestaande 
contracten respecteren wij.’ Of KLM 
daarna de slinkende volumes uit de 
mini-vrachtvloot zelf gaat afh ande-
len, is onduidelijk. ‘We gaan dat nog 
nader bestuderen’, aldus Varwijk. 
De Nederlandse bloemenmarkt be-
treurde eerder al  het verdwijnen van 
de laatste vijf MD11’s bij Martinair, 
die worden ingezet voor bloemen-
vervoer uit Afrika en Latijns-Ameri-
ka, maar zegt verder dat het geen 
problemen oplevert voor de dage-
lijkse aanvoer van onder meer rozen 
naar Nederland. In de internationa-
le luchtvaartwereld is  voldoende ca-
paciteit om dat vacuüm op te vullen, 
aldus de branche. 
De top van Air France-KLM Cargo 
wil daarnaast met de resterende drie 
B747-400ERF’s ook nog een ‘sleutel-
rol’ blijven vervullen in de interna-
tionale bloemenmarkt. Daartoe zal 
de luchtvaartmaatschappij al vol-
gend jaar komen met een nieuw aan-
gepast routenetwerk voor de sector. 
Daarvoor zal de luchtvaartgroep wel 
freighter-capaciteit op Azië inleve-
ren, zegt de directie.  
Behalve de vijf MD11’s verdwijnt aan 

het eind van dit jaar ook een B747-
400ERF, die momenteel wordt ver-
huurd aan Etihad Airways. Het 
vrachtvliegtuig wordt teruggegeven 
aan de leasingmaatschappij. 
Martinair kan straks naast de drie 
B747-400ERF’s, die tien jaar geleden 
ooit door de KLM via een ‘fi nancial 

lease’ werden aangeschaft , beschik-
ken over een 25 jaar oude B747-
400BCF uit de stal van Martinair 
Deze freighter, die wordt aangehou-
den als reserve, wordt momenteel 
door Kenia Airways gehuurd onder 
de naam Safari Connection en zal 

uiteindelijk in 2018 teruggaan naar 
de leasingmaatschappij als het huur-
contract afl oopt. Verder beschikt 
Air France Cargo in Parijs straks 
nog over twee B777-200F’s.
Varwijk noemt de drastische in-
greep in de vrachtvloot noodzake-
lijk om in 2017 uit de rode cijfers te 

komen. ‘De helft  van het verlies van 
ruim 200 miljoen euro in 2013 
kwam voor rekening van de vracht-
vloot’, zegt hij. De overige 100 mil-
joen euro konden volgens de top-
man worden toegeschreven aan de 
aparte boekhoudregels van Air 

France-KLM. Daarbij draagt de 
vrachtdivisie bij aan de vaste kosten 
van elke passagiersdienst, ook al 
gaat het om vluchten waar nauwe-
lijks vrachtcapaciteit op wordt ver-
kocht. Die toerekening verdwijnt 
volgend jaar uit de boeken waardoor 
de vrachtdivisie in een klap verlost is 
van die verliespost uit 2013.
Varwijk zegt verder dat de vrachtdi-
visie het afgelopen half jaar diverse 
toekomstscenario’s heeft  onder-
zocht voor Martinair, waaronder de 
verkoop van de maatschappij, ex-
ploitatie met een partner, waarvoor 
twintig bedrijven werden benaderd. 
En vervanging van de oude vracht-
vloot met moderne freighters. Al 
deze opties bleken uiteindelijk niet 
realistisch, aldus de vrachtbaas.

KLM houdt een 25 jaar oude vrachtjumbo van Martinair, die nu wordt ingezet voor de Safari Connection, aan als reserve. 

’De helft van het verlies van 200 miljoen 
kwam voor rekening van de vrachtvloot.’

JOHN VERSLEIJEN



Wanneer begint het weekend voor u?

Het weekend-abonnement van NT breidt uw huidige abonnement 

uit met een exemplaar op uw huisadres. Dan kunt u de krant rustig 

op zaterdagochtend lezen. In alle rust, met een kopje koffi e en een 

goed ontbijt. Zo begint het weekend pas écht.

www.nieuwsbladtransport.nl/weekend
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ACM kritisch over de 
concessie voor ProRail

SPOORVERVOER 

VS let op China bij de 
goedkeuring van 2M

De Autoriteit Consument en Markt 
(ACM) maakt zich zorgen over de 
manier waarop het beheer van de 
Betuweroute is geregeld in de ont-
werp-concessie voor ProRail. 

De toezichthouder heeft  dat laten 
weten in een advies aan staatssecre-
taris Wilma Mansveld, die de ont-
werp-concessie voor het Nederland-
se spoornet naar de Tweede Kamer 
heeft  gestuurd.
ACM wijst er met name op dat Pro-
Rail alleen op het hoofdrailnet ver-
plicht wordt om samen te werken en 
afspraken te maken met de vervoer-
der, in casu de NS. ‘Bij gebrek aan ge-
lijkluidende afspraken met betrek-
king tot de andere delen van de 
hoofdspoorweginfrastructuur, be-

staat het belangrijke risico dat dit ten 
koste zal gaan van verbetering in het 
beheer van die delen, de regionale 
lijnen en de Betuweroute’, heet het in 
het advies aan Mansveld. 
Ook zou er volgens de toezichthou-
der veel te weinig aandacht besteed 
worden aan de relatie met andere 
Europese spoorbeheerders.
Ten slotte maakt de ACM zich zor-
gen over de ontwikkeling van de 
ProRail-tarieven voor het goederen-
vervoer: ‘De fi nancieringsmiddelen 
en -doelen van ProRail en van het 
ministerie lijken door elkaar te gaan 
lopen. De spoorsector wordt gecon-
fronteerd met een potentieel on-
voorspelbare gebruiksvergoeding 
die fl uctueert met de begroting van 
het ministerie. | ROB MACKOR

De Amerikaanse toezichthouder 
FMC heeft  verklaard op China te 
letten bij de beoordeling van 2M, 
de nieuwe samenwerking tussen 
Maersk Line en MSC. 

Dit blijkt uit uitlatingen van Willi-
am Doyle van de Amerikaanse toe-
zichthouder FMC (Federal Mari-
time Commission) tegenover Th e 
Wall Street Journal. De VS zouden 
de wensen van China mee willen we-
gen in de beslissing over 2M. FMC 
heeft  tot 11 oktober de tijd om een 
besluit te nemen over de beoogde sa-
menwerking van Maersk en MSC. 
CEO Sören Skou van Maersk Line 
heeft  er alle vertrouwen in dat de 
vessel sharing agreement (vsa) tege-
moetkomt aan de Chinese wensen. 

‘Het kan natuurlijk zijn dat de Chi-
nese regelgevers op een bepaald mo-
ment de overeenkomst verder willen 
bestuderen, maar wij geloven dat 
deze vsa vergelijkbaar is met overige 
samenwerkingsverbanden’, zegt de 
Maersk-baas.
De Amerikaanse toezichthouder 
wendt zich tot China, omdat Maersk 
en MSC geen toestemming hebben 
gevraagd aan de autoriteiten in dat 
land. Volgens de twee is dat niet no-
dig, omdat 2M geen eigen autoriteit 
met centrale aansturing is. Dat was 
de reden waarom de Chinese minis-
terie van Handel de beoogde P3-al-
liantie van Maersk, MSC en CMA 
CGM eerder dit jaar blokkeerde, na-
dat de FMC en Brussel al groen licht 
hadden gegeven. | GERT VAN HARSKAMP

LIJNVAART

Containervolume 
Azië-Europa groeit

Ecocombi kan op meer 
Duitse wegen terecht

Panalpina bundelt
project- en energiewerk

Schultz sluit green 
deal scheepsafval

SCHEEPVAART

Containervolumes op de Azië-Eu-
ropa routes blijven maar stijgen. 
Volgens de laatste gegevens van 
de Container Trade Statistics be-
droeg het volume in juli bijna 1,4 
miljoen teu, een stijging met 7,3% 
ten opzichte van juli vorig jaar. 

Daarmee stijgt het volume iets 
minder hard dan in mei (11,7%) en 
juni (10,2%), maar is het groeitem-
po nog steeds erg hoog. Met uit-
zondering van februari, toen het 
volume met 6,3% daalde, is er elke 
maand een volumegroei geweest.

WEGVERVOER

In Duitsland is het wegennet 
waarop de proef met de ecocombi 
wordt gehouden, uitgebreid met 
120 trajecten. Verkeersminister 
Alexander Dobrindt brengt bin-
nenkort verslag uit over de eerste 
bevindingen met de langere com-

binatie. De eerste indrukken zijn 
volgens hem gunstig. Daarom 
wordt nu een aantal trajecten 
voor ecocombi’s toegevoegd aan 
het zogenoemde ‘Positivnetz’ in 
negen deelstaten.

LOGISTIEK

Panalpina heeft zijn activiteiten in 
de projectlogistiek samenge-
voegd met die voor de olie- en 
gaswinning. Er is een nieuwe divi-
sie gevormd onder de naam Ener-
gy Solutions. Deze divisie, met 
2200 werknemers een van de 
grootste bij de Zwitserse logistie-
ke dienstverlener, kan opdracht-
gevers in de energiewinning van 
het begin tot het eind van een 
project met logistieke oplossin-
gen van dienst zijn.

SCHEEPVAART

Minister Schultz van Haegen (I en 
M) heeft de green deal scheepsaf-
valketen ondertekend. Die bevat 
afspraken over vermindering van 
de hoeveelheid afval, gescheiden 
inzameling en recycling en een ef-
fectievere handhaving. Deelne-
mende partijen zijn onder andere 
de Havenbedrijven Rotterdam en 
Amsterdam, Zeeland Seaports, 
Groningen Seaports, Port of Den 
Helder en Stichting De Noordzee.

KORT

APM Terminal vertraagd 
 MAASVLAKTE 2   Volgens vakbond is ook RWG volgend jaar pas operationeel

ners Maersk en MSC lopen in Rot-
terdam respectievelijk APMT-R en 
ECT Delta aan, maar zouden een 
deel van hun volume kunnen bun-
delen op de nieuwe APMT-terminal. 
Of dat gebeurt is onzeker. En CMA 
CGM is voor 10% aandeelhouder in 
RWG, maar met de vorming van 
Ocean Th ree met China Shipping en 
UASC is het de vraag of de Fransen 
hun pakket nog naar de nieuwe ter-
minal willen overhevelen. Nu wor-
den alle drie door ECT afgehandeld.
Van de G6-alliantie zijn drie leden 
voor 20% aandeelhouder in RWG: 
Hyundai, APL en MOL. ECT ging er 
steeds van uit die klanten kwijt te ra-
ken, maar de lijnen zelf hebben zich 
daarover niet uitgelaten. Het lijkt 
niet uitgesloten dat ze hun volume 
zullen verdelen over ECT en RWG.

De nieuwe terminal van 
APMT op Maasvlakte 2 gaat 
pas in februari volgend jaar 
de eerste schepen commerci-
eel afh andelen, drie maan-
den later dan gepland.

Dit bevestigt Frank Tazelaar, direc-
teur van APM Terminals Maasvlak-
te II. Volgens hem ligt het project in 
grote lijnen wel op schema, maar is 
er op onderdelen meer tijd nodig 
voor het uitgebreide testprogram-
ma. ‘Daarom hebben we de knoop 
doorgehakt en besloten om de start 
drie maanden te verschuiven.’
FNV-bestuurder Joost van der Lecq 
heeft  van APM Terminals (APMT) 
te horen gekregen dat de nieuwe ter-
minal ‘niet eerder dan’ in februari 
commercieel gaat draaien. ‘Mis-
schien dat ze voor die tijd wel wat 
feederbootjes behandelen omdat in 
de concessieovereenkomst met het 
Havenbedrijf staat dat ze het eerste 
schip nog dit jaar moeten afh ande-
len, maar dat is wat anders dan com-
mercieel overslaan’, zegt hij. APMT 
heeft  steeds gezegd dat de terminal 
in november van start gaat. 

Testschepen
Volgens Van der Lecq hebben in to-
taal zo’n driehonderd van de onge-
veer zevenhonderd werknemers van 
de bestaande terminal (APMT-R) 
een contract met de nieuwe (APMT-
MV2) getekend. Die stappen de ko-
mende maanden geleidelijk over, 
maar APMT zou ze op de oude ter-
minal willen inzetten als er op de 
nieuwe niet genoeg werk is.
Volgens Van der Lecq gaat dat niet 
zomaar: ‘Het zijn twee aparte bedrij-
ven met aparte cao’s, dus daar zullen 
we afspraken over moeten maken, al 
is het maar over de vakantieplan-
ning.’ Tazelaar bevestigt de geplande 
instroom van werknemers te willen 
aanpassen. Volgens hem staan er op 
dit moment zo’n 200 werknemers op 
de loonlijst van APMT-MV2.
Vakbond FNV Havens gaat ervan 

uit dat ook de nieuwe RWG-termi-
nal later open gaat. Bestuurder Niek 
Stam denkt dat de commerciële ope-
ning van RWG, dat op zijn site nog 
steeds meldt dat de terminal in ok-
tober operationeel is, nog langer op 
zich zal laten wachten: ‘Ik hoor dat 
er gesproken wordt over zomer vol-

gend jaar’, aldus Stam. Andere bron-
nen, die dicht bij RWG staan, gaan er 
ook van uit dat de terminal pas vol-
gend jaar commercieel gaat draaien.
Woordvoerder Niels Dekker van 
RWG stelt echter dat in het vierde 
kwartaal van dit jaar de eerste ‘test-

schepen’ commercieel zullen wor-
den afgehandeld. Welke dat zijn is 
nog niet bekend. RWG is, overigens 
tot ergernis van Stam, geen cao aan-
gegaan, maar heeft  met de sjorbe-
drijven ILS en Unilash overeenkom-
sten afgesloten voor een belangrijk 
deel van zijn personeelsbehoeft e. Di-

recteur Gerard Baks van ILS zegt de 
planning van RWG niet te kennen. 
‘Er is in elk geval nog geen boot ge-
nomineerd’, zegt hij.
De vraag welke terminal wanneer 
begint, hangt samen met de allian-
tievorming in de lijnvaart. M2-part-

De grote vraag is wanneer de nieuwe kranen op Maasvlakte 2 nu echt gaan draaien.

Ocean Three maakt verschuiving van 
CMA CGM van ECT naar RWG onzeker.  

ROB MACKOR
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Weemoed en verzet  
 OVERNAME   Gaat het Hestya daadwerkelijk lukken?

Al bijna een jaar probeert 
het Amerikaanse Hestya 
HES Beheer over te nemen. 
Of dat lukt, is nog steeds 
niet zeker.

‘Er is gewoon niemand op af geko-
men.’ Duidelijker kon ad interim 
topman Cees Molenaar van HES Be-
heer niet uitleggen waarom het Rot-
terdamse havenfonds voor iets meer 
dan 400 miljoen euro wordt overge-
nomen door Hestya Energy, een 
combinatie van de Amerikaanse in-
vesteerders Riverstone en Carlyle. 
‘We hebben met allerlei andere par-
tijen gesproken, maar niemand an-
ders heeft  een concreet bod uitge-
bracht’, voegde hij eraan toe.
Plaats van handeling is de Rotter-
dam Room op de 23ste verdieping 
van het World Trade Centre, waar 
HES al jarenlang zijn ava’s, algeme-
ne vergaderingen van aandeelhou-
ders, belegt. Deze keer is het een bij-
zondere editie, een bava, omdat de 
aandeelhouders moeten beslissen 
over de toekomst van het bedrijf. 
Zegt minimaal 75% ‘ja’ tegen het 
bod van 43,64 euro per aandeel, dan 
gaat de overname vrijwel zeker door. 
En verdwijnt HES na ruim 32 jaar 
waarschijnlijk ook van de beurs, 
want de Amerikanen houden niet 
van pottenkijkers en willen de note-
ring beëindigen. Daarvoor heeft 
Hestya wel 95% van de stukken no-
dig, want dan kan het de resterende 
5% ‘uitroken’, oft ewel onteigenen.
In het andere geval kan de overslag-
groep wel op eigen kracht door, 
maar is er nieuw kapitaal nodig. 
HES heeft  immers recentelijk zijn 
Franse concurrent Atic Service van 
staalfabrikant Arcelor-Mittal over-
genomen en dat heeft  de balansver-
houdingen behoorlijk uitgehold. 
‘Dan komen we hoe dan ook langs 
voor een emissie van zo’n 45 miljoen 
euro’, kondigde voorzitter Jan Peter 
Peterson van de raad van commissa-

rissen maar vast aan.
De sfeer tijdens de ruim twee uur 
durende bijeenkomst is gespannen. 
Beleggers die het woord vragen, vin-
den het bod stuk voor stuk te laag en 
zeggen hun stukken niet te zullen 
verkopen. 

Mager
De één noemt de overnameprijs ‘bij-
zonder mager’, een tweede voelt zich 
‘in de steek gelaten’ en een derde rept 
van ‘slecht koopmanschap’. Ze voe-
len zich klem gezet door een deal die 
een groep grootaandeelhouders, die 
samen 58% in handen heeft , medio 
vorig jaar – buiten het management 
van HES om – met Hestya sloot om 
te verkopen.

Die meerderheid zorgt er ook voor 
dat de bava instemt met een staaltje 
van ‘fi nancial engineering’, waarmee 
de Amerikanen een breekijzer in 
handen krijgen om HES van de beurs 
te halen. Als de grens van 75% ge-
haald wordt, verkoopt Hestya zijn 
tankterminal in Wilhelmshaven aan 
HES en laat zich in nieuwe aandelen 
betalen. HES kan maximaal 25% 
nieuwe aandelen uitgeven en zo het 
Hestya-belang over de drempel van 
95% tillen. Opmerkelijk genoeg moet 
de waarde van de terminal, en daar-
mee het aantal nieuwe aandelen, ove-
rigens nog worden vastgesteld.

Uitverkoop
Het verst in zijn verzet gaat de Am-

STEF rijgt Speksnijder 
aan de koele ketting

WEGVERVOER

over een distributiecentrum in Bo-
degraven, vanwaaruit de Benelux 
beleverd wordt. Naast transport is 
het bedrijf ook actief in de gecondi-
tioneerde opslag, orderpicking en 
handling.
Speksnijder komt nu te vallen onder 
STEF Benelux, dat drie vestigingen 
in België telt en vorig jaar een omzet 
behaalde van 51,2 miljoen euro. Bij 
STEF in België werken 300 mensen; 
het heeft  er 75 eigen voertuigen. 
Overigens blijft  Wilma Speksnijder 
aaan als directeur van de vestiging 
in Bodegraven.
Het hele concern STEF behaalde vo-
rig jaar een omzet van 2,6 miljard 
euro. Er werken 15.500 mensen en 
de vloot komt op zo’n vierduizend 
combinaties. | FN/PW

Koel- en vriesvervoerder STEF 
neemt branchegenoot Speksnijder 
in Bodegraven over. 

STEF, voornamelijk actief in de Be-
nelux, Frankrijk, Zwitserland en het 
Iberisch Schiereiland, wil zich door 
de overname aan Noord-Europese 
kant versterken.
Voor Speksnijder, een bedrijf waar 
117 mensen werken, biedt de over-
name de kans om verder Europa in 
te gaan. Het bedrijf, opgericht in 
1982, telt 73 voertuigen en behaalde 
vorig jaar een omzet van 13,5 mil-
joen euro.
Speksnijder noemt zichzelf specia-
list in ‘just-in-time’ distributie van 
koel- en vrieslevensmiddelen en van 
doe-het-zelfartikelen. Het beschikt 
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Oekraïne-crisis dempt
groei transportsector

BAROMETER

voor Duitsland en voor overig West-
Europa naar iets meer dan 55.
Ook voor het spoorvervoer zijn de 
verwachtingen gedempt. Hier ging 
bij het vorige onderzoek nog een 
derde van het panel uit van groeien-
de ladingvolumes, inmiddels is dat 
nog maar een kwart. Voor het ver-
voer van en naar Oost-Europa voor-
ziet een kwart nu een dalend lading-
aanbod. De stemmingsindex voor 
West-Europa en Duitsland staat nog 
wel boven de 50, maar is wel gedaald 
in vergelijking met een kwartaal eer-
der. De verwachtingen voor de 
transportprijzen zijn ook verslech-
terd, getuige een daling van de stem-
mingsindex voor West-Europa, 
Duitsland en Oost-Europa naar iets 
meer dan 50.

Gecombineerd vervoer
Het gecombineerd vervoer doet het 
onveranderd vrij goed, vindt het pa-
nel. De grote uitzondering is ook 
hier Oost-Europa. Bijna een kwart 
van het panel ziet het ladingaanbod 
in dit deel van Europa licht tot zelfs 
sterk dalen. Zelfs de koeriers- en ex-
presbranche is de laatste maanden 
wat stroever gaan draaien. Deze 
voorziet dat zowel het ladingaanbod 
als het prijsniveau op Oost-Europa 
onder druk komen.
De binnenvaart ziet de komende tijd 
stabiele ladingvolumes in het westen 
van Europa, maar is een stuk minder 
optimistisch over het oosten van het 
werelddeel. De stemmingsindex 
voor de westelijke landen staat nog 
een aantal punten boven de 50. Die 
voor de oostelijke landen liet een 
scherpe daling zien tot net onder de 
50. De index voor de vrachtprijsont-
wikkeling daalde over de hele linie 
tot waardes van net boven de 50.
De stemmingsindices voor lucht-
vracht staan het hoogst, op ongeveer 
60. De uitzondering is Europa, 
waarvoor de indices maar net boven 
de 50 uitkomen. De vrachtprijzen 
zullen zich stabiel ontwikkelen, 
denkt het panel. | FOLKERT NICOLAI

De Oekraïne-crisis beïnvloedt de 
groeiverwachtingen in de Europe-
se transportsector negatief. Vooral 
Oost-Europa wordt er door getrof-
fen.

Dat blijkt uit de jongste ‘Transport-
marktbarometer’ van Progtrans en 
ZEW. Nog steeds zijn de vooruit-
zichten voor de komende zes maan-
den tamelijk gunstig, zegt het panel 
van 250 transportmarktkenners dat 
Progtrans en ZEW elk kwartaal 
raadpleegt.
Zo zal het ladingvolume in het weg-
vervoer in Duitsland en de rest van-
West-Europa het komende halfj aar 
blijven toenemen, voorspelt een 
meerderheid van het panel. Voor het 
wegvervoer in West-Europa komt de 
stemmingsindex voor het lading-
aanbod op 60 uit, wat erop duidt dat 
de meeste experts van een stijging 
uitgaan.
Van hen zegt zelfs 90% dat de volu-
mes blijven stijgen dan wel stabiel 
blijven. Deze stemmingsindex stond 
in het tweede kwartaal echter nog 
een fractie hoger. Ook de stem-
mingsindex voor Duitsland, dat in-
het onderzoek afzonderlijk wordt 
beschouwd, is de laatste kwartalen 
gedaald en komt nu op ongeveer 60 
uit. 

Oost-Europa
Het sterkst is de stemmingsindex 
voor het wegvervoer in Oost-Europa 
gedaald. Deze stond begin dit jaar 
nog op bijna 70, maar daalde vervol-
gens tot iets onder de 50 nu. Hier 
doet de Oekraïne-crisis haar invloed 
gelden. Die crisis maakt de experts 
zeer onzeker, zeggen de onderzoe-
kers.
De prijsontwikkeling in het wegver-
voer laat hetzelfde beeld zien. Welis-
waar wordt voor Duitsland en overig 
West-Europa gemiddeld nog een 
kleine stijging waargenomen. maar 
de stemmingsindex voor de prijs-
ontwikkeling liet in het derde kwar-
taal een daling zien naar bijna 60 
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China reikt werven en 
rederijen helpende hand

SCHEEPVAART

De Chinese Raad van State heeft  een 
plan goedgekeurd om buitenlandse 
investeerders de mogelijkheid te ge-
ven in Chinese rederijen te investe-
ren en ze zelfs over te nemen. De tien 
beursgenoteerde bedrijven die Chi-
na rijk is, boekten in de eerste helft  
van dit jaar een gezamenlijk verlies 
van 178,5 miljoen euro. De vloten 
van de Chinese rederijen zijn kleiner 
en de technologie is verouderd.  
China wil buitenlandse investeer-
ders aantrekken, omdat er al veel pu-
bliek geld zit in de rederijen. De Chi-
nese scheepvaart telt 240 rederijen 
en wordt nu gedomineerd door gro-
te staatsbedrijven als COSCO en 
China Shipping. 
De aandeelhouders reageerden en-
thousiast. | GERT VAN HARSKAMP

China gaat zijn eigen scheepvaart-
industrie volop steunen.

Voor zowel scheepswerven als rede-
rijen zijn hulppakketten aangekon-
digd om de sectoren sterker te ma-
ken. Het Chinese ministerie van 
Industrie en Informatietechnologie 
heeft  een lijst van 51 scheepswerven 
gepubliceerd die staatssteun kunnen 
verwachten. Vijft ien daarvan zijn in 
eigendom van de staat. 
Met de steun wil China zijn positie 
als grootste scheepsbouwer ter we-
reld veiligstellen. Die positie loopt 
gevaar door een groeiende overcapa-
citeit, terwijl het aantal orders juist 
daalt. China heeft  op dit moment 
zo’n 1.600 scheepswerven. 
Niet alleen de werven krijgen lucht. 

Expediteurs hekelen 
nieuwe toeslag op AWB

LUCHTVRACHT

toeslag op te leggen aan de sector.
De Britse expediteurs (BIFA) wijzen 
erop dat de luchtvaartmaatschappij-
en via de toeslag gewoon de eigen in-
komsten willen verhogen op kosten 
van de ladingbemiddelaars. Eerder 
gebeurde dat al bij de introductie 
van de omstreden brandstof- en vei-
ligheidstoeslag. Volgens de BIFA 
verschuilen de maatschappijen zich 
een beetje achter de doelstelling van 
de internationale luchtvaartorgani-
satie IATA om de papieren zo snel 
mogelijk uit te bannen. 

Kortingen
De IATA probeert al jaren het ge-
bruik van de e-AWB op grote schaal 
te introduceren. Dat zou de lucht-
vaartmaatschappijen miljarden dol-
lars aan administratieve besparin-
gen opleveren. Aanvankelijk was het 
plan om in 2015 de luchtvracht-
markt geheel digitaal te krijgen, 
maar met een marktaandeel aan e-
AWB’s van 15 tot 20% zal die doel-
stelling nu niet worden gehaald. 
Volgens diverse bronnen is een toe-
slag op het gebruik van de papieren 
luchtvrachtbrief geen slecht idee, 
maar zouden deze extra inkomsten 
moeten worden aangewend om ex-
pediteurs via kortingen te belonen 
voor de overstap naar de digitale 
luchtvrachtbrief. | JOHN VERSLEIJEN

De luchtvaartmaatschappijen wer-
ken aan een heffi  ng voor de afh an-
deling van de papieren Air Waybill 
(AWB). 
 
Daarmee willen de luchtvrachtver-
voerders het gebruik van de digitale 
luchtvrachtbrief, de zogeheten e-Air 
Waybill (AWB) in de internationale 
luchtvrachtsector afdwingen.
Het initiatief kan op weinig begrip 
rekenen in de expeditiewereld. Zo-
wel de Belgische als Britse expedi-
teursverenigingen hebben al gepro-
testeerd tegen het voornemen van de 
luchtvaartmaatschappijen. 
De Belgische BAFI zegt begrip te 
hebben om de luchtvrachtketen vol-
ledig te automatiseren, maar wijst er 
tevens op dat in de praktijk ‘juist de 
airlines hier helemaal niet klaar voor 
zijn’. 
Volgens haar voorzitter Jean-Claude 
Delen moet een digitale luchtvracht-
brief ‘toegevoegde waarde bieden 
voor elke partij in de keten’ en mag 
‘het onderwerp niet worden ge-
bruikt door één van de partijen om 
ten onrechte extra inkomsten te ge-
nereren’. 
Delen wijst er tevens op dat de auto-
matisering in de luchtvrachtketen 
‘sowieso extra investeringen vergt’ 
van de expediteurs en het daarom 
niet past om ook nog eens een extra 
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  rond verkoop HES

sterdamse advocaat Jeroen Wendel-
gelst met zijn Capital@Ventures, die 
vindt dat ‘HES uitverkoop houdt’ en 
Hestya ‘controle haalt, maar er niet 
voor betaalt’. 
Woensdag 10 september dient een 

rechtszaak, die hij bij het College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven 
tegen de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) heeft  aangespannen. 
Hij vindt dat die het biedingsbericht 
van Hestya ten onrechte heeft  goed-

gekeurd en hij wil dat de ACM die 
‘vergunning’ intrekt.
De toezichthouder heeft  volgens 
hem een steek laten vallen door geen 
rekening te houden met Atic, dat een 
reeks terminals in Europa bezit. ‘Een 

gouden deal’, noemde Wendelgelst 
die overname, waardoor HES veel 
meer waard is geworden dan de 
ruim 400 miljoen, die Hestya op ta-
fel legt. 
Voorzitter Peterson bestrijdt dat. 

Volgens hem zijn gegadigden afge-
haakt omdat HES niet over alle 
dochterbedrijven volledige zeggen-
schap heeft . Ook relativeerde hij de 
gouden deal door te wijzen op de 
zwaar verliesgevende binnenvaart-
activiteiten van Atic-dochter CFNR.
Juist door de Atic-deal kreeg HES de 
volledige controle over de Zeeuwse 
stuwadoor Ovet, die grote terminals 
heeft  in Terneuzen en Vlissingen.  
Toch werd direct 50,1% van de aan-
delen doorverkocht aan het Ameri-
kaanse Oxbow, om problemen met 
de Europese mededingingsautori-
teiten voor te zijn. ‘Met pijn in het 
hart’, zegt CEO Molenaar daarover. 
‘Twee topjuristen hebben ons verze-
kerd dat we tegen de lamp waren ge-
lopen en de Atic-deal zouden heb-
ben verprutst, als we dat niet gedaan 
hadden.’

Garanties
Al met al vindt voorzitter Peterson 
dat er ‘niet slecht is geboerd’. Hestya 
heeft , overigens vooral onder druk 
van ondernemingsraden, garanties 
afgegeven dat HES in de huidige 
vorm wordt voortgezet. In elk geval 
de komende vier jaar mag de overne-
mer de groep niet opsplitsen, met 
schulden overladen of reorganiseren 
en moet hij alle bestaande rechten 
van werknemers respecteren, inclu-
sief werkzekerheid. 
Ook om die reden adviseerde Peter-
son de aandeelhouders om het bod 
te accepteren.
Hij sluit de bijeenkomst af met ‘een 
toch wat weemoedig gevoel omdat 
het misschien de laatste aandeel-
houdersvergadering van dit beurs-
fonds was’. Maandag 22 september 
wordt duidelijk hoeveel beleggers 
zijn advies opvolgen en of de grens 
van 75% wordt gehaald. Als het be-
roepscollege voor die tijd tenminste 
geen roet in het eten gooit. 
Misschien is het toch nog iets te 
vroeg voor die weemoed.
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ROB MACKOR

Advocaat Wendelgelst vindt dat Hestya 
‘controle haalt maar er niet voor betaalt’.
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Op en rond de Maas in Rotterdam waren afgelopen weekend tientallen schepen en bedrijven te bezichtigen tijdens de 

Wereldhavendagen. Grote publiekstrekker was het nieuwe marineschip Karel Doorman, dat 20.000 belangstellenden 

aan boord kreeg. Dat leidde tot fl inke rijen. Het evenement trok een recordaantal van 450.000 bezoekers.
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Grote spelers 
zoeken groei 

in opkomende 
markten
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl

JOHN VERSLEIJEN
john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl

De pakketvervoerders zitten in een 
markt met vooral luxeproblemen. Of 
het nu gaat om de publiciteitsstunts als 
de drones van internetbedrijf Amazon 
of het gevaar van 3D-printing, dat on-
langs nog werd weggelachen door on-
derzoekers van Deutsche Post DHL.

Wat de stuurlui aan boord van de grote 
pakketschepen voorlopig vooral bezig-

houdt is het verwerken van de vloedgolf aan pakketten (jaar-
lijks 10% volumegroei). Dat vergt aanpassingen aan het net-
werk, zoals het zondagexperiment van PostNL of  de minder 
gewaagde maandagbestelronde van DHL Parcel. Deze uit-
probeersels laten zien dat de markt bij de bezorging van
pakketten langzaam opschuift  naar meer fl exibele besteltij-
den. Daarmee geven de logistieke dienstverleners gehoor aan 
de wensen van de eindconsument en de webwinkels. Niet 
snelheid is cruciaal maar de betrouwbaarheid van de leveran-
ties op het afgesproken tijdstip en op de geprefereerde locatie. 

Het experiment van DHL Parcel met de zogeheten Parcelbox 
in openbare ruimtes van stedelijke gebieden sluit daar ook 
mooi op aan. De ontvanger kan straks het gewenste pakket 
ophalen bij een pakketkluis naast of bij zijn werkplek of een 
retourzending aanbieden zonder dat de pakketkoerier die er-
gens in de binnenstad moet ophalen. Zo worden er fysiek 
steeds meer drempels weggenomen, de fl exibiliteit van het ei-
gen netwerk wordt verhoogd en de bestelkosten voor de 
dienstverlener worden laag gehouden terwijl de volumes stij-
gen. 

Vooral dat laatste houdt de boekhouders van de koeriersbe-
drijven tevreden, want naast de klantvriendelijkheid staan bij 
de logistieke dienstverleners het eigen verdienmodel en de 
winstmarge centraal en zolang de gemiddelde kosten per be-
zorgd pakje dalen, is er geen vuiltje aan de lucht.

Het sterk stijgend aantal retourzendingen en de daaraan ge-
koppelde extra kosten zijn een aanwijzing dat er ooit een ein-
de komt aan het oude verdienmodel, als de vervoerders ten-
minste geen nieuwe slimmere netwerkopties bedenken. 
Daarnaast spelen brutale webwinkels als Amazon met het 
idee om zelf in het lucratieve pakjesvervoer te stappen. Ook 
dat vormt voor de toekomst een bedreiging. Datzelfde geldt 
voor het fenomeen schijnconstructies, die aan de onderkant 
van de pakketmarkt als goedkoop alternatief actief zijn. Of 
het Amerikaanse Uber met zijn vervoers-apps de pakket-
markt gaat veroveren, lijkt voorlopig hoogst twijfelachtig. 
Voor de grote bulkzendingen van de digitale postorderbe-
drijven zijn sorteer- en bestelnetwerken nodig, maar op de 
laatste mijl kan deze ontwikkeling wel een rol gaan spelen in 
de fi jnmazige distributie.  

Een andere trend komt van het kabinet, dat met het zogehe-
ten ‘inbesteden’ van koerierswerk via de eigen interdeparte-
mentale koeriersdienst IPKD straks veel uitbesteed werk 
weghaalt bij de particuliere bedrijven. Minister Stef Blok 
(Rijksdienst) hoopt met deze doe-het-zelfmentaliteit een aar-
dige kostenbesparing te bereiken bij de inkoop van vervoers-
diensten, maar de brancheorganisatie TLN waarschuwt dat 
de maatregel de overheid uiteindelijk meer geld gaat kosten 
omdat de overheid juist veel expertise mist. Natuurlijk is die 
zorg niet gespeend van enig eigenbelang, want vooral de par-
tijen die zich in het verleden hebben gelaafd aan de lucratieve 
overheidsopdrachten, zullen de bezuinigingsdrang van Blok 
gaan voelen.

Voor de grote spelers is dit kruimelwerk. Zolang de volumes 
sterk blijven groeien, blijft  de goudkoorts in de pakketsector 
aanhouden. Elke concurrentie, zelfs van een overheidsdienst, 
wordt dan begripvol omarmd, want de koek is groot genoeg 
voor iedereen.                    

Goudkoorts
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PS, een van de we-
reldspelers in het ex-
pres- en pakjesver-
voer, had een lelijke 
zeperd in Europa. 

Het hengelde naar TNT Express, 
maar viste achter het net omdat de 
Europese Commissie het markt-
aandeel van de Amerikaanse gigant 
in ons werelddeel daardoor te groot 
vond worden. De kans is aanzien-
lijk dat de Amerikanen niet nog 
eens zullen proberen in de Oude 
Wereld een grote vis aan de haak te 
slaan.
De aandacht wordt namelijk onder 
de begin deze maand aangetreden 
nieuwe CEO, David Abney, verlegd 
naar de opkomende economieën in 
de wereld. Expansie in markten voor 
expres- en pakketvervoer zoals Chi-
na en India heeft  wat hem betreft  
‘topprioriteit’. Abney (58) heeft  er al 
veertig jaar bij UPS opzitten. Hij 
volgt Scott Davis (62), een andere 
oudgediende, op als uitvoerende 
topman van het concern. De visie 
van Abney zal voor de grote markt-
partijen in deze bedrijfstak de ko-
mende jaren bepalend worden.
Abney maakte in juni dit jaar, toen 
de ‘board’ hem als nieuwe CEO naar 
voren schoof, al duidelijk dat UPS 
het strategisch vooral op de nieuwe 
markten moet zoeken. In de eigen 
VS en in Europa is het webwinkelen 
sterk in opkomst. Dat is weliswaar 
een spannende markt, waarin UPS 
op beide continenten aan een fors 
marktaandeel bouwt. Maar de ‘ge-
wone’ markt voor expres- en pak-
ketvervoer, waar zendingen van be-
drijf naar bedrijf worden vervoerd, 
vertoont tekenen van stagnatie.

Reusachtig
De echte groei voor UPS – 55,4 mil-
jard dollar omzet, 395.000 werkne-
mers in zo’n 200 landen – moet wor-
den gezocht in andere werelddelen. 
Zeker, UPS bood vergeefs bijna ze-
ven miljard dollar op TNT. Het in-
vesteert reusachtige bedragen in zijn 
vestigingen in de VS en Europa. On-
langs werd de belangrijke Duitse 
draaischijf in Keulen nog voor 200 
miljoen dollar uitgebreid. Toch mo-
gen we verwachten dat onder Abney, 
die tussen 2002 en 2007 al de leiding 
had over UPS International, de aan-
dacht nu vooral naar Azië en bij-
voorbeeld ook het Midden-Oosten 
en Afrika wordt verlegd.
Zijn strategische redenering is ge-
makkelijk te volgen. Uiteindelijk, 
over misschien een jaar of tien, 
woont 95% van alle wereldburgers 
die er voor expresbedrijven toe 
doen, buiten de Verenigde Staten. 
Tussen 2010 en 2025 neemt het mon-
diale bruto binnenlands product 
met 50,2 biljoen dollar toe, waarvan 
74% wordt gevormd in opkomende 
landen. Tweederde van dat ‘bbp’ – 
nu 63 biljoen dollar – wordt nu door 
de gevestigde economieën geprodu-
ceerd, maar tegen 2025 hebben de 
opkomende landen de meerderheid 
in de wereldproductie verworven.
De opkomst van een middenklasse 
in die landen, die wel wat geld over-
heeft  voor de bezorging van inter-
netbestellingen thuis, is een extra 

prikkel voor grote expres- en pak-
ketvervoerders om hun activiteiten 
er fors uit te breiden. De Wereldbank 
verwacht dat deze middenklasse te-
gen 2030 zal zijn verdrievoudigd (tot 
1,2 miljard mensen) in vergelijking 
met het jaar 2000. De groei zal zich 
ook weer vooral voordoen in bevol-
kingsrijke landen als China en India.
Bovendien zal in 2030 de wereldwij-
de stadsbevolking nog eens toene-
men tot 60% van de totale wereldbe-
volking. In 2011 was dat 52%. Dit 
geeft  een fl inke impuls aan het feno-
meen webwinkelen. In de opkomen-
de landen zal ‘e-commerce’ de 
hoofdmotor zijn achter het vervoer 
van pakketten.
Nu al bivakkeert de helft  van alle 
Chinezen nu en dan op internet en 
zijn ruim 300 miljoen Chinezen, 
volgens een schatting van markton-

derzoeker e-Marketer, op dat inter-
net actief met de bestelling van thuis 
te bezorgen artikelen. In India wordt 
het jaarlijkse bedrag aan thuisbestel-
de producten nu op 3,1 miljard dol-
lar geraamd. Binnen vijf jaar zal dat 
zijn toegenomen tot 22 miljard dol-
lar.
Natuurlijk hebben de grote spelers 
in de internationale expresmarkt al-
lang ingezet op de Aziatische lan-
den. Dat moesten ze wel, omdat 
vooraanstaande klanten vroegen 
om snel vervoer van kleinere zen-
dingen van en naar dit werelddeel. 
Zo betrad UPS in 1988 de Chinese 
markt, waar het nu twee grote hubs 
heeft  in Sjanghai en Shenzhen. Con-
current Fedex opende al in 1984 ves-
tigingen in China. Onlangs werd een 
groot nieuw distributiecentrum 
voor de contractlogistiek ingewijd 
in Beijing. UPS kijkt ook elders in 
deze regio om zich heen en opende 
recentelijk een vestiging in Vietnam, 
als eerste buitenlandse aanbieder 
van expres- en pakketvervoer daar.

Evenwicht
Het bedrijf vormde vorig jaar een 
speciaal team om UPS in de opko-
mende markten wereldwijd te ver-
sterken. De redenering is dat de la-
dingstromen in beide richtingen 
meer in evenwicht zullen komen. 
Voorheen concentreerde het expres- 
en pakketvervoer op China zich bij-
voorbeeld voornamelijk op uit Chi-
na naar het Westen inkomende 
zendingen, tegenwoordig zwellen 
juist de retourstromen, van con-
sumptiegoederen en technologische 
onderdelen voor de Chinese indu-
strie, sterk aan. Dat eff ect zou overi-
gens ook weer kunnen afnemen 
naarmate delen van de door het 
Westen naar Azië verplaatste indu-
strie terugkomen naar Europa en de 
VS.
Hoe staat het ervoor in de intra-Eu-
ropese expres- en pakketmarkt? Dat 
blijkt uit recent onderzoek voor de 
Duitse brancheorganisatie BIEK. 

We mogen dit jaar rekenen op een 
volumegroei van 3 tot 3,5%. De 
sterkste groeier, met 5,5%, is de B2C-
markt (van bedrijf naar consument) 
dankzij de opmars van het webwin-
kelen. In het pakketvervoer komt de 
groei over de hele linie op 3,5 tot 4% 
en in het vervoer van zendingen tus-
sen bedrijven onderling op 2,2%. 
Het aandeel B2C stijgt dit jaar naar 
53% van het totaal.
Dat totaal kwam vorig jaar uit op 2,7 
miljard pakketten, 57% meer dan in 
het jaar 2000. De omzet van de bran-
che steeg sinds dat jaar 60% tot 16,1 
miljard euro. Let wel: dit is het be-
drag dat de expres- en pakjesver-
voerders zelf omzetten. De waarde 
van de zendingen is nog vele malen 
hoger. Van die omzet bij vervoerders 
kwam 52% (8,4 miljard euro) terecht 
bij de pakketvervoerders, 3,9 mil-

jard euro bij expresvervoerders en 
3,8 miljard bij de koeriers.
De branche heeft  alleen al in Duits-
land 197.000 mensen direct aan het 
werk en zorgt indirect nog eens voor 
ruim 180.000 arbeidsplaatsen. Ter 
vergelijking: de Nederlandse ‘KEP’- 
deelmarkt (koeriers-, expres- en 
pakketvervoer) komt aan meer dan 
1,5 miljard euro omzet en biedt di-
recte werkgelegenheid aan 25.000 
mensen.

Doorberekenen
In de Europese markt zijn concur-
rentievraagstukken nog steeds aan 
de orde. Zo klaagt de Duitse BIEK 
erover dat Deutsche Post (DHL) is 
vrijgesteld van de 19% btw die de 
concurrenten van dit bedrijf in het 
expres- en pakjesvervoer aan hun 
klanten wél moeten doorberekenen. 
In Nederland klagen vervoerders 
over de NIWO-vergunningsplicht 
die pas bij 500 kilogram ingaat. Voor 
kleinere zendingen is de markt vol-
ledig vrij, zodat ook zzp’ers en bij-
voorbeeld taxibedrijven er, tegen ui-
terst scherpe prijzen, hun gang op 
kunnen gaan.
In ons werelddeel is het webwinke-
len voor pakketbestellers nu al één 
van de belangrijkste groeimarkten. 
Hierop storten zich niet alleen ex-
pres- en pakketdiensten, maar ook 
veel andere vervoerders die in stads-
distributie actief zijn. Groei is er vol-
op, want jaarlijks neemt het aantal 
bestellingen via het internet en met 
afl evering bij de consument thuis 
nog met zo’n 7 à 8% toe.
Het grote probleem is de kostentoe-
rekening. Veel snelgroeiende web-
winkels bieden hun klanten gratis 
bezorging aan en moeten dus scherp 
met logistieke dienstverleners on-
derhandelen over de verdeling van 
de kosten. De komende jaren, naar-
mate deze markt volwassen wordt, 
zal moeten blijken hoe bedrijven 
hiervoor een oplossing vinden.
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Expres- en pakjesvervoerders zoeken toekomstige groei steeds meer in 

opkomende economieën. In landen als China en India is deze markt sterk in 

ontwikkeling en neemt ook het webwinkelen hand over hand toe.

UPS betrad in 1988 de Chinese markt en 
heeft nu hubs in Shanghai en Shenzhen.
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Zendingen van 
hier tot Tokio

Erasmus is een populaire naam in Rotterdam. Dat levert soms 

verwarring op. ‘Er bellen weleens mensen die pijn aan hun knie 

hebben’, zegt Sebastiaan Hermans. Gelukkig voor Erasmus 

Koeriers gaat het meeste telefoonverkeer over ‘spoedgevallen’ 

waar het bedrijf wel raad mee weet.

In een nog nieuw ruikende Ford 
Transit Connect laadt koerier Bas 
drie dozen voor Beijing in. Op de 
teller van de nieuwe aanwinst van 
Erasmus Koeriers staat nog maar 
1.300 kilometer. 

Bedrijfsleider Sebastiaan Hermans. 

N
iet de bekende 
brug en ook niet 
het medisch cen-
trum, waarvan de 
patiënten soms 

aan de lijn hangen, inspireerden 
Erasmus Koeriers bij de keuze 
van de bedrijfsnaam. De op-
richters van het koeriersbedrijf 
kozen in 1996 voor dezelfde 
naam als de universiteit waar-
aan zij studeerden. ‘Dat was de 
tijd van de OV-studentenkaart’, 
vertelt bedrijfsleider Hermans. 
‘Vier studenten van de Erasmus 
Universiteit besloten toen pak-
ketten te gaan bezorgen met het 
openbaar vervoer.’ De OV-
kaart werd al snel ingeruild 
voor een gestaag groeiend wa-
genpark, maar de link met de 
universiteit is gebleven. ‘Het 
bedrijf zit nog in hetzelfde pand 
in Kralingen, dé studentenwijk 
van Rotterdam. En net als in de 
begintijd zijn ook nu nog al 
onze koeriers studenten. Daar-
door kunnen we heel fl exibel 
opereren. Alles wat we doen 
heeft  spoed. In de praktijk is dat 
een rekbaar begrip. Voor de ene 
klant betekent dat bezorging 
binnen het uur, voor een ander 
binnen een dag en voor weer 

een ander binnen een week. We 
doen het allemaal.’ 
Hermans is een van vier fulltime 
medewerkers die het kantoor aan de 
Oostzeedijk Beneden bevolken. ‘We 
hebben een pool van ruim veertig 
koeriers waarvan we er dagelijks 
zo’n zestien inzetten. Ons wagen-
park telt vijft ien voertuigen. We wer-
ken voornamelijk in de regio Rotter-
dam, maar zijn ook landelijk en 
internationaal actief. Op jaarbasis 
leggen onze koeriers 950.000 kilo-
meter af. De zendingen variëren van 
één envelop tot hele pallets. Met ons 
eigen wagenpark kunnen we zen-
dingen tot 1.000 kilogram vervoe-
ren. Is iets zwaarder, dan zoeken we 
een andere oplossing en schakelen 
een derde partij in. We zetten sterk 
in op service. Of het nu gaat om zwa-
re zendingen of het inpakken van 
spullen, in principe pakken we alles 
op. Het komt zelfs voor dat we naar 
de andere kant van wereld vliegen 
om een handtekening te laten zetten 

op een contract van een klant, maar 
dat zijn uiteraard uitzonderingen.’ 

‘Kusje’ van een truck
‘Erasmus Koeriers, goedemiddag’, 
koerier Sebastiaan – ‘Zeg maar Bas’ 
– van Zessen meldt zich bij de slag-
boom van een groot baggerbedrijf 
aan de Rotterdamse Waalhaven. De 
27-jarige student commerciële eco-
nomie is met zijn vijf dienstjaren een 
van de ervaren krachten. Hij par-
keert de nieuwe Ford Transit Con-
nect dichtbij de ingang van het kan-
toor van de baggeraar. De auto ruikt 
nog nieuw. ‘Die hebben we net. Er 
staat slechts 1.300 kilometer op de 
teller’, verklaart hij de geur. We lo-
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De verhuizing van Corneel 
Geerts uit Antwerpen is achter 

de rug. Alle diensten op 

Duitsland, Oost-Europa, 

Zwitserland en Italië zijn naar 

Maasmechelen verhuisd. In 

Wijnegem wordt nog de 

distributie binnen de Benelux, 

Scandinavië, Noord-Afrika en 

de haven van Antwerpen 

verzorgd. Met de verhuizing 

hoopt het transportbedrijf geld 

te besparen door de fi les rond 

Antwerpen te vermijden.

 

Sligro heeft de nieuwbouw van 

zijn distributiecentrum in 

Berkel en Rodenrijs in gebruik 

genomen. Het bedrijf heeft een 

hypermoderne en vooral 

duurzame ‘Sligro Bezorgser-

vicegroothandel’ gebouwd op 

‘Bedrijvenpark Oudeland 2’, 

gelegen aan de N471. De 

locatie, met uitstekende 

ontsluiting naar de A12, A13, 

A20, deed de directie besluiten 

het dc in Berkel en Rodenrijs te 

vestigen. De oppervlakte van 

het pand beslaat 21.000 

vierkante meter en Sligro 

beschikt er over 32 docks voor 

laden en lossen. 

Jos Dusseldorp Transport uit 

het Gelderse Lichtenvoorde 

heeft vijf nieuwe Scania G 280 

bakwagens in gebruik geno-

men. De nieuwe voertuigen zijn 

uitgerust met de zuinige 280 pk 

negen liter Euro 6 motor. Het 

bedrijf zorgt voor het transport 

van schadegevoelige producten 

als meubilair, keukens, witgoed 

en bruingoed. Daarnaast is Jos 

Dusseldorp actief in verhuizin-

gen, warehousing, dedicated 

transport en L2C. 

Jonker & Schut, logistiek 

specialist in poedervormige 

zuivelproducten, heeft onlangs 

een deel van zijn vloot vervan-

gen door nieuwe trucks van 

Toyota Material Handling. In 

totaal zijn drie smallegan-

gentrucks, drie elektrische 

vorkheftrucks en vijf elektrische 

pallettrucks aangeschaft voor 

gebruik in het voormalige Van 

Mannen opslagmagazijn in 

Barneveld. 

Techno Couriers & Logistics 
(TC&L) heeft zijn deuren 

geopend, een nieuw logistiek 

bedrijf. TC&L is ontstaan uit de 

samensmelting van expertises 

in de after sales services en 

logistieke dienstverlening. Het 

bedrijf zet de ProAssist-organi-

satie voort onder leiding van 

een nieuwe directie.  

Als eerste transporteur in 

Nederland en Europa heeft 

Boekestijn Transport Service  

in juli het certifi caat TAPA-TSR 

2014 overhandigd gekregen. 

Boekestijn vervoert hoogwaar-

dige producten. Op dit moment 

is meer dan 80% van het 

wagenpark opgenomen op het 

TSR certifi caat. 

Onlangs nam A. van Veen 
Transport B.V. uit Den Helder 

twee nieuwe Scania R 450 

trekkers in gebruik. Voor de 

vervoerder zijn het de eerste 

twee Scania’s in het wagen-

park. De beide trucks, van het 

type R 450 LA 4X2 MNA 

Streamline, zijn uitgerust met 

de Topline cabine. Net als de 

overige voertuigen in de vloot 

zijn de Scania’s ADR uitgevoerd. 

Hierdoor zijn ze multifunctio-

neel inzetbaar in zowel de 

offshore als groupage- en 

koeltransporten; de specialisa-

tie van het bedrijf. 

Moerdijk Koeriers uit Moerdijk 

heeft een nieuwe Renault 

vrachtauto. De 6x2 bakwagen 

met 380 pk wordt ingezet voor 

zowel nationale distributie als 

internationaal transport door 

heel Europa. De Renault Trucks 

T voor het koeriersbedrijf 

betreft vervanging van een 

Renault Premium. Moerdijk 

Koeriers beschikt daarnaast 

nog over een Renault Midlum 

en een Renault Master.

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

pen naar binnen en melden ons bij 
de balie. De receptioniste overhan-
digt Bas een envelop en vraagt of zij 
nog een ‘bewijsje’ krijgt. ‘Die krijg 
je zo meteen via de mail’, ant-
woordt hij. ‘Onze processen zijn 
volledig geautomatiseerd’, legt hij 
later uit. ‘Vaste klanten kunnen zelf 
inloggen in ons systeem en daar 
hun zending in plaatsen. Op kan-
toor worden de aanvragen ver-
werkt en naar onze handcomputers 
gestuurd. Er komt geen pen meer 
aan te pas.’ Als we vlakbij de Maas-
tunnel zijn, verschijnt op de Tom-
Tom een melding. Het zijn de de-
tails van een al eerder afgekondigde 
tussenstop in het Scheepvaart-
kwartier. ‘Tot en met de naam van 
de contactpersoon, alle informatie 
staat er in.’ 
Tijdens de rit blijkt Bas van het type 
dat je niet snel gek maakt. Geen 
verkeerde eigenschap bij dit werk, 
waarbij stressfactoren constant op 
de loer liggen. Want alles moet snel 
en er zijn nogal wat zaken waarop 
je geen invloed hebt en die de boel 
fl ink kunnen vertragen. Files, om-
leidingen, medeweggebruikers, 
stoplichten, wegwerkzaamheden. 
‘In het begin nam ik als het vast-
stond nog wel eens een sluiproute, 
maar daar ben ik mee gestopt. Uit-
eindelijk win je daar niets mee. Wel 
kies ik regelmatig een andere route 
als ik daarmee veel stoplichten kan 
ontlopen.’

Drie dozen voor Beijing
Bas vertelt dat alle auto’s van Eras-
mus Koeriers zijn uitgerust met een 
‘blackbox’. ‘Daarin zit een track- en 
trace-systeem. Zo weten ze precies 

waar we zijn en kunnen binnenge-
komen zendingen ingedeeld wor-
den bij de dichtstbijzijnde koerier. 
Het kastje slaat verder allerlei in-
formatie op. Ook hoe hard je door 
een bocht rijdt bijvoorbeeld. Op die 
manier kunnen ze onze rijstijl een 
beetje in de gaten houden.’ 
Met zoveel uren op de weg is het 
haast onmogelijk om schadevrij te 
blijven. ‘De grootste klap die ik heb 
meegemaakt, was een ‘kusje’ van 
een vrachtwagen. We kwamen bij 
een bocht elkaar tegemoet en de 
truck kwam daarbij iets te veel op 
mijn weghelft . Voor ik het wist, had 
ik een vrachtwagenwiel in mijn 
rechterdeur. Dat was op de Maas-

vlakte. Met het raam eruit moest ik 
terug naar de stad. Het was winter, 
dus dat was een erg koude rit.’ 
Zonder brokken arriveren we bij 
onze tussenstop aan de Parklaan. 
In een van de monumentale kan-
toorvilla’s staan drie dozen op ons 
te wachten. ‘Goed dat jullie met z’n 
tweeën zijn’, zegt de medewerkster 
bij wie Bas zich moet melden. ‘Die 
onderste is erg zwaar.’ Met drie do-
zen voor Beijing in de laadruimte 
rijden we naar het kantoor van een 
grote internationale bank, vlakbij 

het nieuwe Centraal Station. Daar 
geven we de envelop van het bag-
gerbedrijf af. Als de ontvanger zijn 
handtekening heeft  gezet, is deze 
zending afgerond en kunnen we de 
dozen afl everen in Kralingen. Bas 
brengt ze niet zelf naar China. ‘Nee, 
dat verzorgt een van onze vaste 
partners.’

Scherper onderhandelen
Op kantoor vertelt Sebastiaan Her-
mans dat Erasmus Koeriers na een 
paar mindere jaren weer groeit. 
‘Ook wij hebben last gehad van de 
crisis’, zegt hij. ‘Maar sinds januari 
rijden we elke maand weer meer ki-
lometers dan de maand daarvoor. 
We hebben veel vaste klanten en 
zijn daardoor niet afh ankelijk van 
een paar grote afnemers van onze 
diensten. Als een van onze klanten 
minder zendingen boekt, komen 
we niet meteen in de problemen. 
Dat we met parttimers werken is 
ook een voordeel als het aanbod te-
rugloopt. De concurrentie in onze 
branche is groot. Veel van onze 
klanten werken al jaren met ons en 
weten wat zij aan ons hebben. Zij 
stappen gelukkig niet zo gauw over 
naar een concurrent als die een 
tientje goedkoper zou zijn. Zelf 
hebben we de afgelopen jaren ons 
aanbod verbreed met onder meer 
opslag- en expressdiensten en onze 
kosten, daar waar dat nog mogelijk 
was, verlaagd. Door de crisis ont-
stonden aan de kostenkant ook 
kansen. Zo kun je nu bijvoorbeeld 
veel scherper onderhandelen met 
leveranciers.’ 

ERIK STROOSMA

‘Alles wat we doen 
heeft spoed. In de 
praktijk is dat een 
rekbaar begrip.’ 
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‘Het wordt 
een stuk geler 
op de weg’

DHL Parcel voegt dit jaar door de 

integratie van Selektvracht zo’n 750 

geelgekleurde bestelwagentjes toe aan 

het eigen wagenpark. Daarmee wil de 

tweede pakketvervoerder van 

Nederland meer zijn eigen gezicht 

laten zien in de bloeiende Nederlandse 

e-commerce markt. 

250.000 zendingen per dag’,  legt hij 
uit. ‘De Parceltak is daarmee een van 
de snelst groeiende divisies binnen 
het netwerk van Deutsche Post 
DHL. De verwachting is ook dat die 
groei doorzet’, aldus de DHL-be-
stuurder. ‘Wat wij zien in de markt is 
bijvoorbeeld dat de oudere generatie 
langzaam verslingerd raakt aan het 
internetshoppen. Dat zorgt ervoor 
dat wij de komende jaren nog zeker 
groeipercentages van 10% of daar 
boven zullen blijven zien.’
In totaal telt het Benelux-netwerk  
van DHL Parcel 6.000 vaste mede-

werkers (waarvan 4.000 chauff eurs/
koeriers). Daarnaast is er ook een 
fl exibele schil van 800 rijders om de 
pieken op te vangen. DHL Parcel be-
schikt verder over 21 centrale sor-
teerterminals, 121 regionale depots 
en meer dan 1.000 servicepoints in 
Nederland. 
In de Belgische markt, waar DHL 
Parcel rond de duizend medewer-
kers telt, voorziet hij voor de komen-
de tijd een inhaalslag op het gebied 

D
irecteur Wouter van 
Benten (50) van DHL 
Parcel Benelux en 
zijn grote tegenspeler 
bij PostNL, Gerrit 

Mastenbroek, hebben één ding ge-
meen: een gezamenlijk verleden bij 
het landvervoer van Nedlloyd met 
illustere namen als Van Gend & 
Loos en Selektvracht. 
‘Dat waren glorieuze jaren’, zegt de 
topman. Elk jaar komen de oud-col-
lega’s uit de Nedlloydtijd nog bij el-
kaar voor een traditioneel golfuitje 
in Rotterdam. ‘Oude herinneringen 
ophalen en soms fi losoferen wat er 
allemaal onder de vlag van Nedlloyd 
had kunnen gebeuren als we niet 
waren verkocht’, vat de Rotterdam-
mer de happening samen. ‘We wa-
ren per slot van rekening ooit als 
Nedlloyd groter dan Maersk.’ 
Die gemeenschappelijke dagen met 
collega Mastenbroek liggen al weer 
ruime tijd achter Van Benten.  Hij is 
inmiddels al meer dan tien jaar 
werkzaam voor Deutsche Post DHL, 
dat niet alleen het landvervoer van 
Nedlloyd kocht, maar ook het  Zwit-
serse Danzas, waarvoor Van Benten 
ook enkele jaren actief was. 
De DHL-topman resideert tegen-
woordig in het nieuwe hoofdkan-
toor van DHL Parcel Benelux in 
Utrecht. Daar worden binnenkort 
ook de kantoorfuncties uit Amers-
foort van de pakketvervoerder on-
dergebracht. De samenvoeging 
moet de administratieve slagkracht 

van de pakketbezorger verder ver-
sterken. 
De fusie van de kantoorfuncties in 
Utrecht – in totaal krijgt het kantoor 
een bezetting van 250 mensen – is 
een uitvloeisel van het besluit om 
alle pakketactiviteiten dit jaar onder 
te brengen onder de merknaam  
DHL Parcel. Daarmee verdwijnt de 
oude naam Selektvracht defi nitief 
uit de markt en zijn deze activiteiten 
onder de vlag van DHL Parcel sa-
mengevoegd met wat ooit het oude 
Van Gend & Loos-netwerk was. De 
verschillende dwarsverbanden met 
zuster DHL Express, die zich meer 
toelegt op internationaal expresver-
voer, zijn bij deze rebranding door-
gesneden. ‘Die geïntegreerde aanpak 
met DHL Express leverde niet de ge-
wenste resultaten’, analyseert Van 
Benten. De combinatie tussen snel 
en internationaal met het meer op 
nationale leest geschoeide pakket-
vervoer, vaak met grote colli’s, lever-
de naast de tegenvallende voordelen 
ook onduidelijkheid in de markt op, 
vervolgt hij. ‘Door het netwerk van 
DHL Express los te koppelen van het 
pakketvervoer van DHL Parcel is er 
nu ook meer eenduidigheid. Wij 
staan nu voor de bezorging van de 
pakketten in business-to-business 
en uit het internetwinkelen.’ 
Die laatste markt blijft  sterk groeien, 
aldus Van Benten. ‘Wij zitten op een 
jaarlijkse toename van het aantal 
pakketten in de Benelux van boven 
de 10%.’ Het gaat dan om zo’n 

‘We zien nu dat de 
oudere generatie 
verslingerd raakt 
aan webshoppen.’
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JOHN VERSLEIJEN

Is de pakketbox 
het antwoord op 
de gesloten deur?

KLUISJE

DHL Parcel zet in de concur-

rentieslag met aartsrivaal 

PostNL een nieuw wapen in: 

de pakketkluis.

De volautomatische afl everpunten, 
waarmee in Duitsland al goede erva-
ringen zijn opgedaan, moeten straks 
ook een aantal locaties in Neder-
landse steden sieren, zegt topman  
Wouter van Benten van DHL Parcel 
Benelux. Het gaat daarbij in de eer-
ste plaats om Amsterdam, Utrecht, 
Rotterdam, Den Haag en Zwolle. 
Utrecht krijgt de primeur van de 
nieuwe digitale en volautomatische 
Parcelstations, die veel weg hebben 
van de bagagekluizen op stations. In 
de Domstad zal de eerste pakket-
wand bij het hoofdkantoor van DHL 
Parcel waarschijnlijk nog deze 
maand in gebruik worden genomen. 
De komst van de Parcelstations in 
Nederland is volgens de directeur 
een volgende stap om de dienstver-
lening bij het sterk groeiend inter-
netwinkelen op peil te houden en 
zelfs te verbeteren. De volumes stij-
gen nog steeds jaarlijks met ruim 
10% en dat vraagt om meer innova-
tieve oplossingen om de pakketten 
bij de Nederlandse ontvangers te 
krijgen, maar ook instrumenten om 
retourzendingen kosteneffi  ciënt in 
ontvangst te kunnen nemen, zegt 
hij. Het voordeel voor DHL Parcel 
ligt vooral in het feit dat een koerier 
niet twee of drie keer op hetzelfde 
adres hoeft  aan te kloppen om een 

pakje af te leveren. Dat is vooral in 
de stedelijke gebieden een probleem, 
waar soms maar 60% van de pakket-
ten bij de eerste bestelronde kan 
worden afgeleverd. De DHL-baas 
merkt daarbij wel op dat die slechte 
score een vertekend beeld geeft , daar 
buren vaak de pakjes in ontvangst 
nemen bij de afwezigheid van de 
klant. 
Tegen deze lage score in steden staat 
verder ook weer een bestelpercenta-
ge van 98% op het platteland waar de 
koeriers bijna altijd iemand thuis 
aantreff en.  

Gemak
De nieuwe pakketkluizen zullen 
verschijnen in en bij openbare ruim-
tes zoals stations, winkelcentra, 
kantoren en bedrijfsterreinen, zegt 
Van Benten. ‘Centraal staat het ge-
mak voor de klant, die straks bij-
voorbeeld in de buurt van zijn werk-
plek als het hem uitkomt de pakjes 
kan afh alen.’
Hij wijst er verder nog op dat het 
voor de pakketvervoerder nog een 
hele klus wordt om met de autoritei-
ten de nieuwe afl everpunten  te ont-
wikkelen. ‘Je moet bijvoorbeeld ver-
gunningen aanvragen, rekening 
houden met bestemmingsplannen 
en andere plaatselijke aspecten on-
derzoeken zoals eigendomsverhou-
dingen, maar we zien het als een 
groot experiment en uitdaging. Uit-
eindelijk gaat het ons veel kennis en 
ervaring opleveren voor de toe-
komst.’ | JV

Altijd prijs, nooit een dichte deur.

FO
TO
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Lvan de servicestations. ‘Wij openen 
daar binnenkort  enkele honderden 
servicepunten.’ In de Nederlandse 
sluit hij een verder expansie niet uit 
ofschoon al een mooie dekkings-
graad is bereikt.  
DHL Parcel werkt verder dit jaar aan 
een uniform uiterlijk van het om-
vangrijk eigen wagenpark. ‘Door  de 
integratie van Selektvracht komen 
er 750 bestelwagens bij in de gele 
kleuren van Deutsche Post DHL. ‘Bij 
Selektvracht gebruikten de koeriers 
voor de laatste mijl nog hun eigen 
voertuig. Wij hebben besloten dat te 
veranderen en in het kader van de 
rebranding en naamsbekendheid ie-
dere chauff eur de laten rijden in een 
bestelbusje van DHL Parcel. We zul-
len straks op de weg meer in het oog 
springen. Het wordt een stuk geler 
op de Nederlandse wegen met die 
kleurlawine’, lacht Van Benten.  
Als dochteronderneming met een 
aansprakelijkheidsverklaring van 
Deutsche Post DHL (403-verkla-
ring)  deponeert de pakketvervoer-
der zelf geen fi nanciële cijfers bij de 
Nederlandse  Kamer van Koophan-
del.  Resultaten zijn dan ook niet be-
kend in de Benelux en worden ook 
niet gegeven. Volgens Van Benten 
ligt de omzet van DHL Parcel Bene-
lux rond de 500 miljoen  euro op een 
totale omzet van het DHL-concern 
in de Benelux van 2 miljard euro. 
Met die omzet is DHL Parcel na de 
pakketdienst van PostNL de tweede 
speler in de Nederlandse markt op 

het terrein van de business to consu-
mer, zegt hij.  Afgunst over die twee-
de plek is er bij hem niet. ‘Allereerst 
blijven wij met de stijgende pakket-
volumes allebei groeien. Daarnaast 
is concurrentie goed. Daar profi teert 
uiteindelijk de consument van.’
De focus ligt bij Van Benten dit jaar 
naast de verdere integratie van 
Selektvracht in DHL Parcel op op-
lossingen hoe het sterk stijgende 
pakketvolume het beste kan worden 
verwerkt. Zo wordt er een studie ver-
richt of het aantal sorteerstations 
(21) in de Benelux moet worden uit-
gebreid of dat met nieuwe sorteer-
technologie juist met minder kan 
worden volstaan. ‘In Duitsland loopt 
op dat terrein een test die ook beslis-
send kan zijn voor wat wij in Neder-
land gaan doen’, zegt Van Benten. 
Daarnaast werkt hij aan de intro-
ductie van pakketkluizen in de grote 
steden, waar het afl everingspercen-
tage bij de eerste bestelronde soms 
op 60% ligt.   
De kwaliteit van de bezorgdiensten 
en vooral het uitbannen van fouten 
blijft  daarnaast zijn prioriteit. ‘Dat is 
bij ons bijna een obsessie, want als er 
een pakje spoorloos verdwijnt in het 
netwerk kan dat leiden tot veel nega-
tieve publiciteit. Dan kun je nog zo’n 
goede score hebben op de miljoenen 
pakjes die wij afl everen.’ Onderzoek 
naar de klanttevredenheid blijft   
voor hem dan ook dagelijkse kost.

KLUI

DHL P
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Blok haalt eigen koerierswerk 
terug naar overheid 

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft dit voorjaar zijn 

plannen aangekondigd om steeds meer post- en koerierswerk 

door de rijksoverheid zelf te laten verrichten en niet langer uit te 

besteden aan particuliere pakketdiensten. 

houden met bestaande contracten.’  
Wegvervoerorganisatie TLN heeft  
de minister intussen al gewaar-
schuwd voor de plannen. ‘Vaak is 
goedkoop straks duurkoop’, aldus 
de woordvoerder van de branche-
organisatie. De transportorganisatie 
probeert nu samen met werkgevers-
organisatie VNO-NCW de minister 
op andere gedachten te brengen, 
maar lijkt daar vooralsnog niet in te 
slagen. ‘De overheid moet geen ta-
ken uitvoeren die de markt het beste 
zelfstandig – zonder overheidsinter-
ventie – voor zijn rekening kan ne-
men. Iedere ondernemer kan voor-
rekenen dat pakketvervoer door het 
Rijk zonder netwerk en expertise 
van de branche een zeer kostbare 
aangelegenheid wordt’, stellen de be-
langenorganisaties.
Blok wil dat de IPKD nog dit jaar 

voor alle rijksdiensten de uitvoerder 
wordt van al het regulier pakket-, 
koeriers- en transportwerk binnen 
Nederland. Daarnaast zal ook de be-
stelling van gerechtelijke brieven 

naar de dienst overgaan, waardoor 
dochteronderneming Valid Express 
van PostNL een belangrijke klant 
kwijtraakt. Dit bedrijf bestaat gro-
tendeels uit medewerkers met een 

arbeidsbeperking. Blok zegt zich 
‘maximaal te willen inzetten om 
deze medewerkers over te nemen 
omdat dit personeel elders binnen 
het postbedrijf geen passende func-
tie kan krijgen’. 
Het aantal vaste medewerkers van 
de IKPD moet in totaal voor de nieu-
we ambitie de komende jaren wor-
den uitgebouwd met 160, stelt de mi-
nister verder. Van deze toename 
vallen 140 banen in de lage loon-
schalen, waarbij de mogelijkheden 
worden bekeken om een belangrijk 
deel van deze toename ook te laten 
bestaan uit zogeheten arbeidsbe-
perkten. 
De Post- en Koeriersdienst is een vrij 
onbekende organisatie die al zeven-
tien jaar met zilvergrijze bestelwa-
gens met het rijkslogo pendelt tussen 
de verschillende ministeries. Behal-

H
et zogeheten inbe-
steden van de post- 
en koeriersdiensten 
door het Rijk gaat de 
eigen interdeparte-

mentale koeriersdienst IPKD doen, 
die nu nog maar een bescheiden rol 
vervult bij het transport en koe-
rierswerk voor overheidsdiensten.
Vorige week is met de nieuwe activi-
teiten een begin gemaakt in ver-
schillende delen van Nederland, 
zegt een woordvoerder van de koe-
riersdienst. Verdere toelichting laat 
hij graag over aan manager Cor Ja-
baaij van de IPKD, maar na een week 
blijft  het van die kant angstvallig stil. 
‘Meneer Jabaaij heeft  zo zijn priori-
teiten en als dat niet de pers is dan is 
dat zo’, laat dezelfde woordvoerder 
weten bij navraag over het uitblijven 
van verdere informatie. Uiteindelijk 
wordt er doorverwezen naar de 
woordvoerder van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, waar de 
dienst onder valt. Die moet zich ver-
volgens nog ‘even verdiepen in de ac-
tualiteit’ rond de eigen koeriersam-
bitie. ‘Ik kan u voorlopig alleen 
zeggen dat het een proces van enkele 
jaren zal zijn. Je moet ook rekening 

ve de normale transport- en koe-
riersdiensten verzorgt het interne 
transportbedrijf ook personenver-
voer voor departementen en agent-
schappen, documentenvervoer met 
een hoog vertrouwelijkheidsniveau, 
transport van archieven, beursma-
teriaal en waardevolle stukken, 
blijkt op de site van de dienst. De 
IPKD valt onder de Uitvoeringsor-
ganisatie Bedrijfsvoering Rijk. 
De dienst, waarvan het eigen minis-
terie niet de omvang kan geven, 
meldt verder op de site dat ze de afge-
lopen jaren ‘door innovaties in de ei-
gen bedrijfsvoering de diensten tegen 
steeds scherpere tarieven’ weet te le-
veren’. Verder wordt de eigen regierol 
aangeprezen bij de inkoop van trans-
port waarbij de overheidsdiensten  
kunnen profi teren van ‘diverse com-
binatievoordelen’. Ministeries en uit-
voeringsinstanties zijn verder af van 
‘moeilijke aanbestedingstrajecten’, 
aldus de dienst. ‘Deze zorg neemt de 
IPKD uit handen.’ Daarnaast huurt 
de dienst blijkbaar ook weer particu-
liere vervoerders in zoals wegver-
voerder Schotpoort Transport. 

VVD-minister Stef Blok (Rijksdienst) wil dat de overheid straks al haar uitbesteed transport zelf verricht. Daarvoor krijgt de eigen interdepartementale post- en koeriersdienst IPKD er 160 mensen bij. 

JOHN VERSLEIJEN
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‘Pakketvervoer door 
het Rijk wordt een 
zeer kostbare 
aangelegenheid.’
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

Vanaf heden is Tielbeke 
onderdeel geworden van hét 
Foodnetwerk in Oost-Neder-
land: Innofood @Tielbeke_bv

Koud en nat voor goed doel 
uitgedaagd zijn Ben Vree, 
Ard-Jan Kooren en Ronald Paul 
http://youtu.be/XvsRxTfLeHM
@baljeuj

Uitbreiding tolwegen in 
#Polen. http://ow.ly/B1sws  
#tol @EVO_nieuws

Samenwerking #zeeland-
seaports en #havengent moet 
vooral bedrijven en welvaart 
vooruit helpen. Structuur 
ondergeschikt in modern 
Europa. @DaanSchalck 

Welke (int.) chauffeur wil een 
App testen voor Android of 
iOS? U zult er zeker wat aan 
hebben! Gaarne bericht op: 
ramon@transportinnood.nl
@TransportinNood 

Ik vind @Wereldhavendage 
het meest sympathieke 
evenement in #Rotterdam. 
@jpvanmourik

Yes! Ik ben samen met twee 
andere verkozen tot jonge 
ambassadeurs om de maritie-
me sector te vertegenwoordi-
gen! #YMR @Miiiillan 

Niet te bevatten dat als je 
bijna 18.000 containers achter 
elkaar zet, een uur nodig is om 
met de auto te passeren.
@roelof60   

Over de #Rotterdamse 
stoomsleepboot #DockyardV 
en de mannen die haar in 
vorm houden http://tinyurl.
com/lg8lxv9  @mauwies

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 UPDATE: Komst 2M geen 
gelopen race 

 Nederlandse en Belgische 
havens willen samen-
werken 

 Vluchtelingen in Calais 
bestormen veerboot naar 
Engeland 

 Meer banen in olie- en 
gassector 

 Centurion in juridische 
strijd over onbetaalde 
brandstofrekeningen

 Steunmaatregelen voor 
Chinese scheepvaartsector 

Met Rush daagt Uber een nieuwe markt uit

Snel een pakketje laten 

bezorgen aan de andere kant 

van de stad? Start de app.

Uber, het bedrijf dat de taxiwereld 
op zijn kop zet, heeft  al de eerste 
stappen gezet naar een eigen koe-
riersdienst: Uber Rush. Op dit mo-
ment alleen, bij wijze van test, bin-
nen Manhattan, maar als het 
aanslaat is het zeker de bedoeling 
om het ook elders op de aardbol aan 
te bieden. 
Uber Rush maakt gebruik van de-
zelfde technologie als Uber, zodat je 
binnen de app kunt kiezen voor de 
optie om een pakket te laten bezor-
gen in downtown New York. Busi-
nessweek nam de proef op de som en 
constateerde dat de dienst goedko-
per (25 dollar tegenover 30 respec-
tievelijk 46 dollar voor een proefzen-
ding) en minstens even snel was als 
concurrenten. Bovendien kun je in 
de app precies zien waar je pakje zich 
bevindt, zoals je met Uber ook je taxi 
live kunt volgen. 
Manhattan is uitverkoren als proef-
tuin omdat het eiland zo dichtbe-
volkt is, met een grote vraag naar 
spoedbezorgingen die het drukke 
verkeer de baas kunnen. Bovendien 
kun je er goed met de fi ets doorheen, 
wat sommige Uber Rush-koeriers 
dan ook doen. En dan zie je dus een 
fi ets op je schermpje.
Uber is in zo’n tweehonderd steden 
actief. In Nederland rijden de wa-

gens in Amsterdam, Rotterdam en 
Den Haag. Interessant is de vraag 
wat er zal gebeuren als de pakket-
dienst naar Europa komt. Uberpop, 
de Uber-dienst waarbij particulie-
ren met hun eigen auto klanten 
rondrijden, is hier verboden. In Ne-
derland mogen alleen offi  ciële taxi-
chauff eurs die over een vergunning 
beschikken, taxidiensten uitvoeren. 
Voor de goede orde: Uber biedt óók 
een dienst aan met professionele 
chauff eurs – al zijn veel taxirijders 
fel gekant tegen de nieuwkomer.
Ook Duitsland heeft  Uberpop in-
middels verboden. Er zijn intussen 
nog geen gevallen bekend van boe-
tes, zo heeft  een woordvoerder van 
de Inspectiedienst voor Leefomge-
ving en Transport (ILT) aan RTL 
Nieuws laten weten. Eind juli zei ILT 
dat zij actief zou optreden tegen de 
dienst. De waakhond kan een boete 
van 4200 euro en een dwangsom tot 
veertigduizend euro opleggen.
Maar bij Uber Rush is het een ander 
verhaal: dat kan niet zomaar verbo-
den worden, omdat koerier geen be-
schermd beroep is. Je hebt pas een 
vergunning voor het beroepsgoede-
renvervoer nodig wanneer je over 
een voortuig met een laadvermogen 
van 500 kilogram of meer beschikt. 
Als je daaronder blijft , en dat is nor-
maal gesproken het geval bij de 
spoedbezorging van pakketjes, dan 
heb je geen vergunning nodig. Al-
leen een werkende auto, fi ets of be-
nen. | PETER WIERENGA

OPINIE

De impact van technologie en veranderend 
consumenten gedrag op logistiek

Het bedrijf dat pakketbezorging 
effi  ciënt kan koppelen aan een 
(online) retailer heeft  het ei van 
Columbus in handen. Om deze 
reden willen grote online retail-
ers als Amazon zelf de logistiek 
in handen hebben. Zij hebben de 
data en technologie om dit effi  -
ciënt uit te voeren. Ook logistieke 
dienstverleners kunnen hier hun 
voordeel mee doen. Welke plaats 
willen zij in de keten innemen: 
als warehouse-specialist, of be-
heersen zij ‘inter-warehouse ver-
keer’ tot in de vingertoppen?
De winnaar van morgen in e-ful-
fi lment is de speler die online en 
fysiek aan elkaar kan koppelen. 
Het beheersen van vervoersstro-
men wordt belangrijker dan ver-
voeren. Zijn het bestaande logis-
tieke dienstverleners, als PostNL 
of DPD, met een uitstekend net-
werk? Winnen de jonge techno-
logiebedrijven (Eyefreight, Uber) 
of toch grote buitenlandse online 
retailers, zoals Amazon? De eer-
ste slag is geslagen door de jonge 
tech-bedrijven... Met lef laten ze 
zien dat alles te veranderen is. En 
hoe zit dat bij uw logistieke on-
derneming?

De toekomstige winnaars 
in de e-fulfi lment zijn de 
bedrijven die de online 
en fysieke wereld het 
beste aan elkaar kunnen 
koppelen, betoogt Ra-
hied Alidjan, sectorana-
list Transport & Logis-
tiek bij ABN Amro.

Onlangs was ik met de metro on-
derweg naar het centrum van 
Amsterdam, toen deze opeens 
tot stilstand kwam. Door een 
storing kon ik niet verder, maar 
ik moest op tijd op mijn afspraak 
zijn. De oplossing kwam van 
Uber. Via een handige app op 
mijn smartphone zag ik welke 
taxi’s in de buurt waren en kon 
ik er direct één aanklikken. 
Door de opkomst van technolo-
gie is het steeds gemakkelijker 
om producten en diensten onli-
ne te bestellen. Fysieke produc-
ten worden moeten steeds snel-
ler worden thuisbezorgd, want 
de online retailer profi leert zich 
steeds vaker met de slogan ‘van-

daag besteld, morgen in huis’. Dit zet 
ook de toon voor logistieke dienst-
verleners. De hele retailketen veran-
dert en wordt transparanter. Daar-
om wordt van logistieke 
dienstverleners verwacht dat zij 
naast pallets ook op maat gemaakte 
pakketten gaan vervoeren. 
Maar willen zij dit ook en kunnen zij 
dit? Online kopen (e-commerce) 
vereist een andere afh andeling van 
goederen (e-fulfi lment). Een die 
wordt gedreven door technologie en 
data. Niet voor niets levert één van 
de snelst groeiende Europese tech-
bedrijven, Eyefreight, zogeheten en-
terprise transportation manage-
ment-soft ware. Deze soft ware 
koppelt verlader en logistieke dienst-
verlener op een gemakkelijke en in-
tuïtieve manier aan elkaar. En dit is 
slechts één van de vele voorbeelden 
van de impact van technologie op de 
logistieke sector.

Eerste slag 
Net zoals de vastgeroeste taximarkt 
is opgeschud door Uber in 2009, 
wordt nu langzamerhand de keten 
van pakketbezorging in Nederland 
opgeschud. Uber is al een pilot be-
gonnen met zijn koeriersdienst Uber 

Rush, die nu al bekendstaat als de 
‘nieuwe PostNL’. Ook studentenbe-
drijven hebben hun eerste stappen 
gezet in Azië. Easyvan en Gogovan 
veroveren hier in hoog tempo de 
markt en hebben nu hun zinnen ge-
zet op Europa. 
Deze initiatieven hebben één ding 
gemeen: het handig koppelen van 
informatie (bestellingen van consu-
menten) uit de retailsector met fy-
sieke pakketten in de logistieke sec-
tor. Simpel gezegd, hoe krijg ik een 
pakket bij de consument op de meest 
effi  ciënte, transparante, duurzame, 
snelle en goedkope manier.

RAHIED ALIDJAN, SECTOR ANALIST 
TRANSPORT & LOGISTIEK ABN AMRO
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AGENDA

Congres Wegvervoer België 
18 september 

Hoe staat de sector er nu precies voor, 

de bereikbaarheid van Antwerpen en 

wat zijn de kansen voor uw organisa-

tie? Daarop ligt de focus tijdens het 

Congres Wegvervoer België.

• www.nieuwsbladtransport.nl/cwb 

Havendebat Antwerpen 
18 september 

NT Publishers organiseert voor de 

tweede keer het Havendebat Ant-

werpen, met onder andere Eddy Bruy-

ninckx als gast. Centraal thema is 

ontwikkeling van het Saeftinghedok.  

• www.havendebatantwerpen.be 

Ridders van de Weg 
27 september 

Tijdens dit feestelijke evenement 

worden de Ridders van de Weg 2014 

gehuldigd die de afgelopen jaren aan-

eengesloten schadevrij hebben gere-

den. 

• www.riddersvandeweg.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

Transport & Logistics 
11 t/m 13 november  

Logistieke dienstverlening, IT en 

Material Handling komen samen in 

Ahoy Rotterdam. Met onder andere 

Kuehne + Nagel, Stena Line Freight, 

Unicarriers, DAMCO en Slimstock. 

• www.easyfairs.com

En toen waren er nog 
 VRACHTANALYSE   Een verdere afbouw van de vrachtvloot van Martinair naar  

Slank, slanker, slankst. De 
kuur die KLM aan dochter-
onderneming Martinair 
heeft  voorgeschreven, wijst 
uiteindelijk maar in één 
richting: exit voor Marti-
nair en de vrachtvloot.

Ofschoon KLM haar vrachtdochter 
voorlopig laat voortbestaan met drie 
vrachtvliegtuigen, geeft  de maat-
schappij ook aan dat het bij de freigh-
ters nog maar om een nicheproduct 
gaat dat inclusief de twee B777-
200F’s van Air France straks nog 
maar 15% van de totale vrachtcapa-
citeit binnen de luchtgroep zal uit-
maken. 
Daarmee is de positie van het trotse 
Martinair eigenlijk al gereduceerd 
binnen het vrachtgebouw van de 
Frans-Nederlandse luchtvracht-
groep tot een verdienstelijke bijrol. 
Verder  is het ook nog eens onzeker 
wat  Air France - KLM straks met de  
resterende drie B747-400ERF’s en 
een oude B747-400BCF gaat doen.  
Deze laatste oldtimer zal waar-
schijnlijk over enkele jaren (2018) de 
vloot verlaten als het huurcontract 
afl oopt. Voor de laatste drie vracht-
jumbo’s, aangeschaft  rond 2002 via 
een ‘fi nancial lease’-constructie, is 
de toekomst ook bijzonder onzeker. 
De marktwaarde van deze generatie 
vrachtvliegtuigen is de laatste jaren 
sterk verminderd door de komst van 
de meer brandstofzuinige B777’-
200’s en de B747-8F’s. Daarnaast is 
de B747-400ERF niet het meest ge-
schikte vrachtvliegtuig voor het 
bloemenvervoer. De MD11F scoort 
bij de afnemers van vrachtcapaciteit 
veel beter, gezien de mindere vracht-
capaciteit van tachtig ton. Eigenlijk 
is de B747 een maatje te groot omdat 
de bloemen vaak worden gehaald op 
markten die weinig import kennen 
en de lege ruimte op de heenweg de 
luchtvaartmaatschappij automa-
tisch geld kost.  

Landingsrechten
Waarschijnlijk wil de KLM met het 
inzetten van de vrachtjumbo’s in de 
bloemenmarkt ook een politieke 
discussie rond de landingsrechten 
op Schiphol vermijden. De VVD en 
ook het CDA hebben in de Tweede 
Kamer om opheldering gevraagd 
aan staatssecretaris Wilma Mans-
veld (Infrastructuur) over de vracht-
positie van Schiphol, nu KLM de 
vrachtvloot sterk gaat afb ouwen, 
maar tegelijkertijd met Martinair 
het gros van de landingsrechten op 
de grote vrachtbestemmingen vanaf 
Schiphol houdt. Vertrekkend Twee-
de Kamerlid Sander de Rouwe 

(CDA) wil van Mansveld horen hoe 
de toekomstige vrachtstrategie van 
Schiphol eruit moet zien zonder een 
grote vrachtvloot van Martinair. 
De VVD heeft  het onderwerp eerder 
al aangesneden nadat verladersorga-

nisatie EVO klaagde over het protec-
tionistische beleid van Nederland bij 
het toekennen van vrachtvluchten 
aan buitenlandse spelers. 
Volgens de brancheorganisatie was 
dit restrictieve regime bij de vracht-

vluchten om de belangen van KLM 
en Martinair te beschermen ‘scha-
delijk’ voor de Nederlandse econo-
mie en missen veel Nederlandse ver-
laders noodzakelijke verbindingen 
op Schiphol om hun vracht effi  ciënt 

te exporten of te importeren en zijn 
bedrijven daarom nu al voor meer 
dan de helft  van de goederen  aange-
wezen op een buitenlandse luchtha-
ven zoals Madrid, Luik of Brussel.
Nu KLM de eigen vrachtvloot heeft  

De actieve vrachtvloot van KLM/Martinair bestaat straks maar uit drie B747-400ERF’s. 

‘De vrachtpositie van Martinair
wordt te grabbel gegooid.’
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JOHN KLOMPERS, ONDERNEMER
j.klompers@gmail.com

Soms overvalt je dat moment, het is er 
ineens. Het moment waarop je je ge-
dachten tegen het licht houdt. Ik heb 
dat meestal ’s avonds, als ik in mijn 
achtertuin van een sigaretje geniet. Ik 
zie u al denken ‘mag hij niet binnen ro-
ken?’. Ik hang het principe aan dat de 
vervuiler betaalt, dus rook ik buiten en 
betaal ik dat met zon, regen, vrieskou 
en sneeuw.

Maar terug naar de gedachte. De gedachte over jezelf, wie je 
bent, waar je staat, wat je goed of fout doet, ben je oprecht of 
speel je toneel, ben je authentiek? Ben ik echt wie ik ben? Ken 
ik mijzelf wel? Allemaal vragen die bij mij regelmatig opko-
men en kwamen, tijdens dat ene heerlijke sigaretje. Dit heb ik 
moeten leren en het was voor mij een vrij pijnlijk proces, dat 
begon toen ik 25 jaar oud was. Mijn direct leidinggevenden 
in die tijd zagen in mij namelijk een ‘talent’.

Het begon allemaal bij De Baak, een management trainings-
centrum in Noordwijk, waar ik drie weken lang werd door-
gezaagd door psychologen en sociologen. De muur die je als 
jonge twintiger had leren opbouwen werd binnen 15 minuten 
geheel afgebroken. Ik kan u zeggen: dat deed pijn. Ik hield mij 
vast aan de gedachte dat ik niet de enige was. Immers, de ove-
rige groepsleden, allemaal midden twintig of begin dertig, 
overkwam exact hetzelfde. Ik heb mensen tijdens deze sessies 
zien huilen, zo confronterend was het om geconfronteerd te 
worden met je eigen ‘ik’.

Ik, ik hield mij zogenaamd groot dacht ik. Totdat ik van een 
persoon, waar ik iedere avond mee schaakte, in de groep de 
laagste score kreeg als authentiek persoon. Ik voelde mij com-
pleet overdonderd, teleurgesteld, verraden en boos.
Terugkijkend is dit mijn redding geweest van wat anderen in 
mij zagen. Ik beseft e toen pas dat ik terug moest naar de ba-
sis, de werkelijke ik. Het heeft  zeker vijf jaar geduurd voordat 
ik alle feedback begreep die ik tijdens die drie weken verkre-
gen had.

Hierna heb ik het geluk gehad dat ik voor meerdere jaren door 
authentieke leiders met een geweldig zakelijk instinct ge-
coacht werd. Stapje voor stapje kreeg ik meer verantwoorde-
lijkheid, en altijd kreeg ik de spiegel voorgehouden.
Door de investering van mijn leidinggevenden heb ik een in-
teressante carrière kunnen maken, natuurlijk ook omdat ik 
dat zelf wilde, maar vooral ook door de tijd en aandacht die 
ik kreeg.

Waarom dit verhaal? Talentontwikkeling is een broos proces. 
Veel talent gaat verloren omdat we er als bedrijf of leidingge-
vende geen aandacht aan willen of kunnen besteden. We be-
steden, soms ook begrijpelijk, meer tijd aan de dagelijkse uit-
dagingen.

Dit is de eerste bijdrage over het onderwerp ‘talent’. Ik zal hier 
de komende tijd over blijven schrijven. Talentontwikkeling 
draag ik namelijk een warm hart toe. Ik hoop tevens dat dit 
enkele handvatten geeft  aan de huidige leiders, managers en 
talenten binnen de logistieke industrie.

Talent
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De 67-jarige 

Aharon Fogel 
wordt de nieuwe 

voorzitter van de 

Raad van 

Bestuur van de 

Israëlische rederij ZIM. Hij is 

gekozen vanwege zijn jaren-

lange ervaring in economie en 

fi nanciën. Die ervaring moet 

bijdragen om ZIM als toonaan-

gevende carrier op het juiste 

spoor te krijgen na de herstruc-

turering. ZIM heeft niet bekend-

gemaakt wanneer Fogel in 

dienst treedt. Ook is nog niet 

duidelijk wat de benoeming van 

Fogel betekent voor de positie 

van de huidige topman Rafi  
Danieli, die wordt gezien als de 

reddende engel van het 

noodlijdende ZIM. 

Kamerlid Sander 
de Rouwe, 

verkeersspecia-

list van het CDA, 

verlaat de 

Tweede Kamer. 

Hij wordt lijsttrekker van de 

partij in Friesland bij de komen-

de Provinciale Statenverkiezin-

gen. De verkiezingen zijn 

volgend jaar maart. De 33-jarige 

Fries zit sinds 2007 in de Kamer. 

Hij was nummer drie op de 

CDA-lijst bij de laatste Kamer-

verkiezingen in 2012. De Rouwe 

wordt in de Kamer opgevolgd 

door Erik Ronnes. Die is op dit 

moment nog wethouder in 

Boxmeer.

De Italiaanse luchtvaartmaat-

schappij Alitalia heeft een 

nieuwe bestuursvoorzitter 

voorgedragen. Silvano Cassano 

zal het roer bij het bedrijf 

overnemen zodra het samenwer-

kingsverband met het Arabische 

Etihad Airways is afgerond. 

Cassano werkte eerder onder 

meer bij modebedrijf Benetton 

en autoconcern Fiat. Hij neemt 

de leiding bij Alitalia over van 

Gabriele Del Torchio, die 

vertrekt bij de maatschappij.

Het nieuwe 

fi liaal van 

Corneel Geerts 

in Maasmeche-

len zal gerund 

worden door 

Sven Geerts, de oudste zoon 

van huidige zaakvoerder Marc 
Geerts en oudste kleinzoon van 

de oprichter Corneel Geerts.

Yusen Logistics 

(Benelux) B.V. 

heeft Tom 
Anneberg 
benoemd tot 

general manager 

sales en business development. 

In deze rol wordt hij verant-

woordelijk voor de verdere 

ontwikkeling van alle commerci-

ele activiteiten van Yusen 

Logistics in de Benelux en de 

Nordics. In het verleden had hij 

managementfuncties bij PSA 

International in Zeebrugge, 

Damco en Geodis Wilson.
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FAILLISSEMENTEN maar drie over
 nul lijkt het enige logische scenario, vindt vakbond De Unie 

gedecimeerd, is er een case voor de 
EVO en andere partijen om een 
meer geliberaliseerd toelatingsbe-
leid voor buitenlandse vrachtcarri-
ers toe te passen op Schiphol. Vol-
gens de verladersvereniging kan dit 
zelfs via het vervangen van de huidi-
ge bilaterale luchtvaartverdragen 
door een geliberaliseerde markt van 
vrachtvluchten. ‘Nederland is sim-
pelweg te klein voor een individueel 
luchtvaartbeleid’, aldus de EVO. 
Mansveld heeft  onder de politieke 
druk uit de Tweede Kamer al een on-
derzoek toegezegd of de belangrijke 
vrachtroutes vanaf Schiphol nog wel 
voldoende worden bediend door de 
luchtvaartgroep van Air France-
KLM-Martinair. De resultaten van 
dit onderzoek worden ergens dit na-

jaar verwacht en zouden er toe kun-
nen leiden dat het kabinet meer lan-
dingsrechten wil gaan verlenen aan 
buitenlandse vrachtmaatschappijen 
en dus de concurrentie voor Air 
France-KLM op de eigen thuismarkt 
zal toenemen.
Het in de lucht houden van een klei-
ne aantal vrachtvliegtuigen door de 
KLM dient dan ook een politiek en 
economische nut, want de meeste 
waarde van Martinair schuilt gro-
tendeels in het bezit van deze kost-
bare landingsrechten vanaf Schip-
hol.       

Combi
Het saneren van de vrachtvloot on-
der druk van de verliezen heeft  op 
termijn ook gevolgen voor de ver-

vanging van de vijft ien oude B747-
400-combi’s van de KLM tussen 
2016 en 2020. Deze vloot beschikt 
over een totale vrachtcapaciteit van 
rond de 500 tot 600 ton ofwel zes 
B747-freighters. Bij de gefaseerde 
vervanging was het de bedoeling dat 
de oude vrachtvloot van acht freigh-
ters van Martinair het verlies aan 
vrachtcapaciteit bij de combi’s moest 
opvangen, maar met de huidige sa-
nering is dat plan in de prullenbak 
verdwenen. 
Volgens vrachtbaas Varwijk is dat 
geen groot probleem omdat de ver-
vanging van de combi’s eerst in 2016 
aan de orde is. ‘We kijken dan wel 
hoe wij dat probleem oplossen. 
Voorlopig speelt het even niet.’ 
Hij wijst er verder op dat het verlies 
aan freightercapaciteit uiteindelijk 
maar een beperkt eff ect heeft  op de 
totale vervoersprestatie van de 
luchtvaartgroep. ‘Zo kan 90% van 
de luchtvracht aan boord van de 
freighters ook op de passagiersvlieg-
tuigen worden vervoerd’, aldus Var-
wijk. Volgens de topman kan de klei-
ne vrachtvloot niet alleen 
winstgevend worden geëxploiteerd, 
maar tevens in bepaalde nichemark-
ten een strategische waarde hebben 
voor ladingaanbieders. 
 
Onvermogen
De Nederlandse pilotenbond VNV 
zegt zich samen met de onderne-
mingsraad van Martinair met hand 
en tand verzetten tegen het besluit 
van Air France–KLM om de vracht-
vloot van Martinair te reduceren,
Volgens VNV-voorzitter Steven Ver-
hagen wordt door de sanering de 
vrachtpositie van Martinair in de 
wereld ‘te grabbel gegooid’ en laat 
het plan het onvermogen van de hui-
dige vrachtdirectie zien. De VNV 
heeft  zelf een plan ingediend hoe 
met een reductie van de freighter-
kosten, via een verdere afschrijving 
van de vrachtvliegtuigen, de lucht-
vaartgroep de vrachtactiviteiten 
weer winstgevend kan maken zon-
der een draconische sanering van de 
vloot.
Bij Martinair werken volgens de 
VNV rond de 220 tot 250 piloten. 
Een groot deel van deze verkeers-
vliegers zal zijn baan verliezen door 
de vlootsanering.  Vakbond De Unie 
verwacht uiteindelijk een gehele af-
bouw van de vrachtvloot van Marti-
nair na 2016. Volgens de bond is de 
kans gering om met een bescheiden 
vloot van drie freighters het hoofd 
boven water te houden in de interna-
tionale luchtvrachtmarkt.
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Helena waagt opnieuw de tocht 
langs de levensgevaarlijke Lorelei

er een gevaarlijke stroming ontstaat. 
Vele schepen zijn hier verongelukt. 
De Lorelei speelt een rol in de Ger-
maanse literatuur; zo schreef Heine 
er een prachtig gedicht over. 
 
Stroming
Langszij het 110 meter lange binnen-
vaartschip ‘Dina’ zal de ‘Helena’ het 
eerste stuk afl eggen van deze bijzon-

Basel krijgt deze week een opmer-
kelijke feestganger binnen de wate-
ren: de Helena.

Deze stevenaak uit 1875 is internati-
onaal gezien het enige nog actieve 
zeilvrachtschip dat een patent heeft  
voor de Rijn. De Helena brengt een 
bezoek aan de havenfeesten op uit-
nodiging van de Schweizerischen 
Rheinhäfen. 
De Zwitsers waren twee jaar geleden 
enthousiast geraakt toen zij binnen-
voer, aangezien dat de eerste keer in 
een eeuw tijd was dat een zeilschip 
zo ver de Rijn op voer. De rivier gaat 
immers niet overal ‘traag door on-
eindig laagland’, zoals Hendrik 
Marsman dichtte...
Op de foto bijvoorbeeld passeert de 
Helena de beruchte Lorelei, een 132 
meter hoge rots bij Sankt Goarshau-
sen. In deze scherpe bocht is de Rijn 
op haar smalst en diepst, waardoor 

ZEILVRACHTSCHIP

dere reis. Vanwege de sterke stro-
ming op de Rijn wordt het schip ge-
sleept tot aan de sluizen bij Iff ezheim, 
waarna het op eigen kracht naar 
Basel zal varen. 
Het schip wordt beheerd door de 
stichting ‘Het Rotterdamse Zeil-
schip’ en is in 2003 gerestaureerd. 
Sindsdien vaart het dagtochten in de 
wateren rond Rotterdam. | PW
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Helena neemt de gevaarlijkste en beroemdste bocht van de Rijn.

Is deze croc van u?

Een 23-jarige Pakistaan 
roert zich als opvolger van 
Crocodile Hunter. Hij trekt 
alleen wat baantjes met de 
bijtgrage beesten.

Het is vooralsnog een raadsel waar-
om. Sprong de Pakistaanse zeeman 
bewust in het water, of gleed hij uit? 
Hij belandde in elk geval in het wa-
ter voor een deel van de kust van Au-
stralië, bij Darwin, dat bekendstaat 
om de vele... krokodillen. 
De 23-jarige was aan boord van ma-
rineschip PNS Nasr toen hij, volgens 
de eerste berichten, sprong. Zijn 
land doet mee aan de oefening Ka-
kadu, net als Australië, Japan, 
Nieuw-Zeeland en de Filippijnen. 
Meer dan 1200 zeelieden, acht sche-
pen en 26 vliegtuigen zijn verdeeld 
in twee ‘vloten’ die een fi ctieve strijd 
voeren over omstreden territorium.
Zoals dat overigens met enige regel-

maat daadwerkelijk gebeurt in de 
Zuid-Chinese Zee, waar de Chine-
zen meestal aan het langste eind 
trekken in het gebakkelei over de 
vele strategisch gelegen (want langs 
de belangrijkste scheepvaartroutes) 
eilandjes. Er wordt dan ook wel eens 
iets reëels afgevuurd.
Of zou de daad van de Pakistaanse 
zeeman gewoon onderdeel zijn van 
het script? Dat omvat namelijk – 
naast onder meer een ‘aanval’ door 
de vliegtuigen van de Australische 
luchtmacht, het afschieten van ka-
nonnen en lichter geschut, complexe 
scheepsmanoeuvres – ook simula-
ties van een man overboord.
Aan de andere kant, het bericht dat 
zekere brigadier Muhammad As-
ghar (Defensie-adviseur te Canber-
ra) het verhaal bevestigde en dat de 
betrokkene zelfs disciplinaire maat-
regelen tot een strafproces kan ver-
wachten bij een eventuele terugkeer 
naar hier, maken het toch ietsje seri-

euzer allemaal. Hij zou zich inmid-
dels ophouden in de bush, opgejaagd 
door zoekteams die beschikken over 
helikopters en honden. Vreemde 
keuze trouwens, om met crocs te 
gaan zwemmen. 

Varkens
Tegenwoordig is het veel populair-
der om met varkens te zwemmen, 
wat op de Bahama’s een rage schijnt 
te zijn. De toerist wil eens iets anders 
na de voor de hand liggende school-
slag met haaien en dolfi jnen. 
Laatstgenoemde is een oude getrou-
we die, zo meenden de oude Grie-
ken, menig overboord geslagen zee-
man heeft  gered van een wisse dood. 
Misschien dat de Pakistaanse zee-
man daar wel op gokte. Of mis-
schien was hij een al te trouwe fan 
van Dionysos, de god van de roes. 
Als dat maar goed komt...

PETER WIERENGA

 AUSTRALIË   Pakistaanse militair springt in het water

QUOTE VAN DE WEEK

Hans de Boer, voorzitter VNO/
NCW, ziet een mooie toekomst, 
met name voor landbouw, 
hightech én logistiek.

Als wij uit het 
moeras van de 
overheids fi nanciën 
zijn, gaan we een 
nieuwe Gouden 
Eeuw tegemoet.
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Alexander Dobrindt, de Duitse ver-
keersminister, lijkt iemand die ’s mor-
gens onder de douche goedgemutst een 
oud Beiers liedje zingt en welgemoed 
naar het ministerie rijdt. Dat kon de 
laatste tijd echter wel eens tegenvallen. 
Om te beginnen is dat ministerie ge-
vestigd aan de Berlijnse Invaliden-
strasse, wat, voor een instelling die ook 
voor de verkeersveiligheid instaat, een 

wat merkwaardige straatnaam is. Overigens vindt u er ook 
twee faculteiten van de Humboldt-universiteit en het nieuwe 
Hauptbahnhof. De naam Invalidenstrasse is ontleend aan het 
Invalidenhaus dat koning Frederik II van Pruisen, Alte Fritz, 
er in 1748 liet bouwen voor zijn vele oorlogsveteranen. De 
straat dient dus al ruim tweeënhalve eeuw het goede doel, net 
als Dobrindt dat nu, in zijn werkkamer aan die straat, ook 
probeert te doen.

Daar begint de echte ellende pas. Dobrindt heeft  van zijn po-
litieke leermeester bij de Beierse CSU, partijleider minister-
president Horst Seehofer, in ruil voor zijn Berlijnse minister-
schap de taak meegekregen een manier te vinden om 
personenauto’s uit binnen- en buitenland mee te laten beta-
len aan de kosten van het wegonderhoud. Maar het plan-Do-
brindt, een ‘PKW-Vignette’ op alle Duitse wegen, heeft  hem 
niet populair gemaakt.

Deelstaten die aan het buitenland grenzen, vrezen dat dit vig-
net het levendige grensverkeer met bijvoorbeeld Nederland, 
België, Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië zal ondermijnen en 
dat de economie in de grensstreken daaronder zal lijden. Ze 
willen uitzonderingen voor deze grensstreken. Ook politici 
uit de bevriende CDU hebben zich al tegen een ‘Flachendec-
kende’ uitvoering van Dobrindts plan uitgesproken. Bij de 
Europese Commissie in Brussel zijn er grote bedenkingen te-
gen dat Dobrindt Duitse automobilisten wil ‘compenseren’, 
door de kosten van het vignet af te trekken van de te betalen 
wegenbelasting. En laat nu deze week in de krant Die Welt 
Hans-Jürgen Papier, oud-rechter bij de Duitse federale ‘Hoge 
Raad’, hebben laten optekenen dat een tol die feitelijk alleen 
buitenlandse automobilisten moeten betalen, strijdig is met 
de Duitse grondwet.

Er zijn dagen dat Dobrindt laat ’s avonds zijn Berlijns appar-
tement weer opzoekt om zijn loodgieterstas met nog te teke-
nen ministeriële stukken te openen. Ach nee, zal hij zeggen, 
de documenten wegleggend. Net noch mehr Papier…

Berlin, Invalidenstrasse


