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Luchtvrachtbedrijven op Schip-
hol zijn de laatste jaren teleurge-
steld in de rol van KLM Cargo op 
de thuismarkt. ‘Anoniem’ en 
‘gespeend van vakkennis’, noe-
men diverse topmanagers het 
acteren van de homecarrier. 

De recente reorganisatieplannen van KLM 
bij vrachtbedrijf Martinair zorgen binnen 
de markt verder niet voor herstel van het 
vertrouwen in KLM Cargo, vinden de ex-
pediteurs. 
Het is nog net geen brevet van onvermogen 
aan het management van KLM, maar er 
ook niet zo ver van af, aldus een manager, 
die zoals het gros van zijn collega’s niet met 
zijn naam in de krant wil. ‘Ik  moet ook na 
vandaag nog met de KLM verder.’  
De onzichtbaarheid van Eurlings, die vo-
rige week het veld moest ruimen aan de top 
van KLM, was in de expeditie al bij zijn 

voortraject de grote marktpartijen heeft  
geconsulteerd over de sanering. ‘We moe-
ten het op Schiphol samen doen. Het be-
sluit om straks nog maar door te gaan met 
drie vrachtvliegtuigen en een reservetoe-
stel raakt ook de positie van onze nationa-
le luchthaven en ons draaischijfconcept.’ 
Van Loon kan verder niet ‘de ratio ontdek-
ken’ achter de saneringsplannen. ‘Ik denk 
dat de markt niet op deze halve maatrege-
len zit te wachten. Ik geloof dat de Vereni-
ging van Nederlandse Vliegers een betere 
inschatting maakt als ze spreken over zes 
B747-400F’s in het alternatieve plan. Of je 
komt met een gedegen onderbouwd ver-
haal en zet onder leiding van ervaren 
vrachtmanagers een organisatie neer 
waarmee je de traditioneel sterke markten 
bedient of je concentreert je op het aanbie-
den van alleen maar bellycapaciteit. Daar-
tussen past mijns inziens geen concept dat 
een kans van slagen heeft ’, aldus Van Loon. 

aantreden als baas van KLM Cargo in 2011 
opgevallen. Diverse expediteurs, onder 
wie een oud-manager van marktleider 
DHL, hebben de laatste jaren de bazen van 
KLM Cargo niet meer gezien. ‘Dat was 
vroeger  anders. De voorgangers van Eur-
lings kwamen geregeld op bezoek. Dan 
besprak je de markt, kansen, ideeën en de 
problemen waar je tegen aanliep als la-
dingaanbieder. Die managers wisten pre-
cies wat er leefde. Dat is nu niet meer zo.’
Het opdoeken van de verkoopafdeling van 
Martinair bij de overname door de KLM 
in 2008 wordt verder gezien als een grote 
strategische fout. ‘Daardoor verloor Mar-
tinair juist een voorpost in de vrachtmarkt 
en fl exibiliteit’, aldus een eigenaar van een 
vrachtbedrijf. Het verkoopapparaat van 
KLM wordt door hem omschreven als 
‘log’ en bezet door ‘carrièrejongens’. 
President Sjoerd van Loon van IJS Global, 
jarenlang werkzaam voor toonaangeven-
de expediteurs als AEI, Exel en DHL, 
vindt het jammer dat de KLM niet in het 
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 SCHIPHOL   Plannen zijn ‘halve maatregelen’ en hebben ‘weinig kans van slagen’

Expeditie kraakt KLM 
om sanering Martinair 

JOHN VERSLEIJEN
ZIE VERDER PAGINA 6

UITSTOOT
Ruslands voorstel om 
de invoering van een 
speciaal stikstofgebied 
op de Oostzee uit te 
stellen, is tijdens een 
vergadering van de 
IMO massaal wegge-
stemd. Rusland 
probeert de invoering van zo’n gebied al lange tijd 
tegen te houden. Dat lukte begin van dit jaar, het plan 
werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dankzij een 
lobby van Nederlandse en Deense milieuorganisaties 
wordt nu alsnog voorgesteld de stikstofgebieden in te 
voeren. Zij willen dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Uitstel stikstofgebied weggestemd

WEGVERVOER
Het aantal tolkilometers van vrachtauto’s in Duitsland 
is weer terug op het niveau van voor de crisis. In 2008 
werden in de eerste drie kwartalen 21,1 miljard 
tonkilometers gereden, precies evenveel als in de 
eerste drie kwartalen van dit jaar. Dat blijkt uit de jong-
ste ‘Maut-statistiek’ van het Bundesamt für Güterver-
kehr. Het aantal kilometers waarover de tol moest 
worden afgerekend, daalde in de eerste drie kwartalen 
van 2009 naar 18,2 miljard en steeg in de volgende 
jaren in kleine stapjes weer naar het oude niveau. Van 
de niet-Duitse vervoerders is Polen de grootste, met 
een aandeel van 12,4%. De Tsjechen staan tweede met 
4,1% en Nederland is derde met 3,7%.

Tolkilometers terug op peil 2008

miljoen euro 
verlies leed de 
divisie logistiek 
van het Zwitserse 
Panalpina in de 

eerste drie kwartalen van dit jaar. Vorig jaar werd bij 
dit bedrijfsonderdeel nog 22,2 miljoen euro verloren. 
Het lek bij logistiek is dan ook boven water, zegt het 
concern. Het gaat nu zijn aandacht richten op grotere 
effi ciency bij de zeevrachtexpeditie, waar het resultaat  
voor rente en belastingen in de eerste negen maanden 
daalde van 22,3 naar 13,3 miljoen euro, ondanks een 
groei met 8% van het ladingvolume. 

5,72
PANALPINA: LEK BOVEN 

REORGANISATIE
Tankopslagbedrijf Vopak schrapt in Nederland 200 van 
de 1.000 banen. Dat zei een woordvoerder van het 
bedrijf dinsdag. Gedwongen ontslagen zijn niet 
uitgesloten. Volgens de zegsman wordt het banenver-
lies onder meer gerealiseerd doordat vacatures niet 
worden ingevuld en tijdelijke contracten niet worden 
verlengd. De banen verdwijnen bij terminals en op het 

hoofdkantoor in 
Rotterdam. De 
reorganisatie hoort 
volgens de woordvoer-
der bij de aanscherping 
van de strategie die 
het bedrijf eerder dit 
jaar aankondigde. 

Vopak NL schrapt 200 banen 
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 NIEUWE POLL: Havenbedrijf Rotterdam moet meebetalen aan sociale plannen

Ramp voor de branche; alle koeriers gaan eraan

Heel goed: eindelijk worden sociale misstanden aangepakt

0 kilo, hoe wil je dat meten?  

Anders... 

26 %

51 %

16 %

7 %

Vergunningsgrens wegvervoer moet 
naar nul kilogram laadvermogen

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 382 mensen op de stelling van 14 OKTOBER

Vakbond FNV Havens heeft  een 
rekenmodel ontwikkeld om te 
bepalen hoeveel arbeidsplaatsen 
er de komende jaren verloren 
gaan. Conclusie is dat zeker 656 
banen verloren zullen gaan. 
  
Eindelijk feitelijke onderbouwing?
Klopt, dat is het. Het Havenbe-
drijf was naar dergelijke onder-
bouwing op zoek. Dat kunnen ze 
zelf kennelijk niet, dus hebben wij 
het gedaan.

Hoe dan?
We hebben op basis van de huidige 
overslag en verschillende groeisce-
nario’s een schatting gemaakt van 
de overslag voor de komende jaren. 
Vervolgens hebben we gekeken 
hoeveel mensen er nu op de termi-
nals werken. Dan heb ik het dus 
over het personeel op de vloer, 
maar wel inclusief de externe 
krachten. Zo kunnen we bepalen 
hoeveel man er zo meteen nodig 
zijn om de hoeveelheid lading te 
verwerken. Omdat Rotterdam 
World Gateway en APMT Maas-
vlakte 2 met minder mensen gaan 
werken resulteert dat in een over-
schot.

Met welk groeiscenario zijn jullie 
op 656 werknemers uitgekomen?
Wij zijn uitgegaan van 7,3 miljoen 
containers. Het Havenbedrijf heeft  
aan ITF (International Transport 
Workers’ Federation, red.) een 
groei van 4% in 2014 doorgegeven, 
ten opzichte van ruim zeven mil-
joen containers in 2013. Daarmee 
zijn wij gaan rekenen. Als er geen 
volumegroei is de komende jaren,  
eindigen we op 803 verloren ar-
beidsplaatsen. 
Het blijft  natuurlijk een fi ctieve 
voorspelling. We hebben een aan-
tal aannames moeten doen, want 
niemand weet nog of er zich la-
dingverschuivingen van bijvoor-
beeld Rotterdam naar Antwerpen 
of van Hamburg naar Rotterdam 
voor zullen doen en in welke mate. 
Maar voor de discussie maakt dat 
niet uit. Of we het nu over 500 of 
800 werknemers hebben, duidelijk 

is dat er ernstig banenverlies dreigt 
en daar moet een oplossing voor 
komen.

Ik neem aan dat jullie die ook al 
hebben.
Ja, wij zien uitbreiding van de Ha-
ven FIT-regeling voor senioren als 
een mogelijke oplossing. Dat is de 
regeling waarbij oudere werkne-
mers in de jaren voorafgaand aan 
hun pensioen minder uren draaien 
om zo uren vrij te maken voor an-
dere werknemers.

Maar betekent minder uren niet 
minder geld? Daar worden de 
havenwerkers toch ook niet blij 
van, lijkt me.
Nee, dat is het mooie van deze re-
geling. Deze werknemers draaien 
volgens de standaardregeling 80 
procent van de oorspronkelijke 
werkweek, maar krijgen daarvoor 
90% van hun salaris. Die regeling 
kun je op twee manieren uitbrei-
den. Je kunt de oudere werknemers 
langer in zo’n regeling laten wer-
ken, bijvoorbeeld drie in plaats van 
twee jaar, of je kunt hun aantal 
werkuren nog verder reduceren. 
Dat kan tot maximaal 50% vanwe-
ge fi scale redenen, maar dan kun je 
dus wel twee mensen kwijt op één 
volle arbeidsplaats.

Ik kan me niet voorstellen dat 
terminals daar trek in hebben.
Tot nu toe zijn terminals wel tot de 
huidige regelingen bereid geweest. 

Zij zullen niet zitten te wachten op 
verdere uitbreiding daarvan, maar 
daarin zien wij juist een rol wegge-
legd voor het Havenbedrijf en de 
gemeente. Die kunnen een deel 
van die fi nanciële lasten op zich 
nemen, zij hebben de nieuwe ter-
minals immers ook binnenge-
haald.

Hebben jullie van het Havenbe-
drijf een reactie gekregen op de 
cijfers?
Nee, ik heb in de kranten gelezen 
dat ene meneer Poppe zegt dat het 
Havenbedrijf wel een faciliterende 
rol wil spelen, maar een zaaltje hu-
ren kunnen wij zelf ook wel. Ze 
hebben ons niet eens gevraagd hoe 
wij dit becijferd hebben.

Wat vindt u daarvan?
Ik vind hun houding zeer onver-
antwoordelijk. Uiteindelijk heb-
ben we het over een tijdelijk pro-
bleem waarvan zij veroorzaker 
zijn. Veel werknemers zullen op 
niet al te lange termijn toch al af-
vloeien vanwege hun pensioen. 
Wij willen dat er de jaren die het 
nodig is een oplossing komt, zodat 
er geen gedwongen ontslagen hoe-
ven te vallen.

Jullie hebben een concept-conve-
nant naar RWG gestuurd voor de 
afsluiting van een cao. 
Wij hebben hen een overeenkomst 
gestuurd waarin wij afspreken dat 
we ons zullen inzetten voor het op-
zetten van een cao, die per 1 juli 
2015 moet gaan gelden. Bij hen ligt 
het verzoek die te ondertekenen. 
Zij zeggen dat niet te willen omdat 
ze mensen met andere competen-
ties nodig hebben. Dat vinden wij 
onzin, maar los daarvan vrezen wij 
dat er een tarievenslag onder de 
terminals zal gaan plaatsvinden in 
de strijd om lading. Als dat de ter-
minals geld gaat kosten zal dit uit-
werken op de werknemers. Con-
currentie op arbeidsvoorwaarden 
dus. Daarom is die cao-regeling bij 
RWG zo belangrijk. 

JOOST VAN DER LECQ, BESTUURDER FNV HAVENS

‘Een zaaltje huren kunnen 

wij zelf ook wel’

TOBIAS PIEFFERS
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Nee, Maroš Šefčovič wordt niet de 
nieuwe Europese Transportcommis-
saris. In een reeks onnavolgbare poli-
tieke manoeuvres heeft  Jean-Claude 
Juncker, de aanstaande voorzitter van 
de Europese Commissie, besloten de 
Slowaak voor te dragen als vicevoorzit-
ter van de Commissie, belast met de 
portefeuille Energie. Šefčovič maakt 
dus promotie, want Energiezaken geldt 

als zwaarder dan Transport.

Bovendien krijgt Šefčovič als plaatsvervanger van Juncker 
een aantal andere commissarissen onder zich. In de functie 
die hem eerder was toegewezen, zou hij binnen de Commis-
sie tot het ‘voetvolk’ behoren en hebben moeten rapporteren 
aan een supercommissaris. Juncker heeft  zijn Commissie im-
mers een met de katholieke kerk vergelijkbare structuur ge-
geven, met hemzelf als paus, een handvol vicevoorzitters als 
kardinalen en de overige commissieleden als bisschoppen. 

Goed, dat wat betreft  Šefčovič, met wie de transportexperts 
uit het Europees Parlement al uitvoerig kennis hadden ge-
maakt. Het oordeel over de nieuwe man, die het dus niet 
wordt, was positief. De opvolger van Siim Kallas leek bereid 
om verder te gaan waar Kallas was gebleven. Hij beloofde 
plechtig een meer eenvormige handhaving te zullen nastre-
ven van de Europese wet- en regelgeving op transportgebied. 
Hij leek ook wel iemand die de portuur had om de lidstaten, 
die nu elk voor zich maar wat doen, tot de communautaire 
orde te roepen.

Die taak wacht nu Violeta Bulc, van oorsprong een Sloveense 
onderneemster, die in september aantrad als minister zonder 
portefeuille in het kabinet van premier Miro Cerar. De vijf-
tigjarige kandidate-Transportcommissaris neemt in de 
Commissie de plaats in van haar landgenote Alenka Bratušek, 
die bij het Europese Parlement niet door het examen kwam. 
Juncker wilde Bulc niet meteen de zware post geven waarmee 
hij Bratušek had bedacht. Daarom schoof hij Šefčovič dus 
door en zette hij Bulc op Transport.

Ook Bulc had een enigszins moeilijke kennismaking met het 
Europarlement. Ze kwam inhoudelijk niet best door alle haar 
gestelde vragen heen, maar redde het uiteindelijk toen de ‘co-
ordinatoren’ van alle politieke partijen in de verkeerscom-
missie van het parlement haar kandidatuur groen licht gaven. 
Mogen we Peter van Dalen, Europarlementariër namens 
ChristenUnie/SGP, geloven, dan bleef Bulc in haar beant-
woording ‘vaag’.

Zo zou ze vooral met de Donaulanden willen ‘praten’ over het 
wegnemen van het knelpunt in die rivier tussen de Beierse 
stadjes Straubing en Vilshofen. Daarover wordt echter, merkt 
Van Dalen terecht op, al jaren zonder veel resultaat gepraat. 
Het is nu tijd voor actie.

Verder constateerde de Europarlementariër dat Bulc de toe-
lating van de ecocombi niet zou willen bevorderen, maar die 
wil overlaten aan de landen die al proeven met de ecocombi 
uitvoeren en die een grens gemeen hebben. Van Dalen ziet in 
Bulc wel een geschikte eurocommissaris, maar ‘voor Trans-
port is ze te onervaren’. 

Dat argument ging echter ook op voor Maroš Šefčovič, een 
gepokte en gemazelde diplomaat, maar beslist geen trans-
portexpert. En is transportexpertise van dag één af vereist? 
Waarom zouden we Bulc niet het voordeel van de twijfel ge-
ven?

Gun Bulc een kans
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Steinweg neemt Delta 
Terminal Moerdijk over

OVERSLAG

Rijk betaalt helft  mee 
aan breder Breeddiep

met ‘nieuwe uitdagingen’ zijn pro-
fessionele carrière, meldt Borchers. 
De plaats van De Monchy bij DMT 
is inmiddels ingenomen door Pascal 
de la Fonteijne (42), die eerder werk-
zaam was voor de Rotterdamse 
branchegenoot J. Oosterom & Zoon. 
Dit bedrijf werd drie jaar geleden 
door Steinweg gekocht. 
De la Fonteijne is ook de nieuwe be-
stuurder van de Today Holding, 
waaronder de Moerdijkse terminal 
valt, blijkt uit gegevens van de Ka-
mer van Koophandel. Deze holding 
heeft  tevens afstand genomen van 
het erfpachtcontract met Haven-
schap Moerdijk. Uit de stukken van 
het Kadaster blijkt dat Today nog 
een schuld had van 940.000  euro bij 
het havenschap. | JOHN VERSLEIJEN

Steinweg-Handelsveem is sinds vo-
rige maand 100% eigenaar van Del-
ta Marine Terminal BV (DMT) in 
Moerdijk geworden.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke 
brief van bestuurder Carsten Bor-
chers van DMT aan zakenrelaties. 
Borchers wijst er in het schrijven op 
dat de overname door Steinweg voor 
DMT en zijn klanten ‘uiteraard zeer 
positief is gezien het feit dat middels 
deze transactie de langetermijnam-
bities van DMT gerealiseerd kunnen 
worden’. 
Welke die ambities zijn, wordt niet 
vermeld. Algemeen directeur Pieter 
de Monchy (51) is na de overname 
van DMT door Steinweg vertrokken 
bij het overslagbedrijf. Hij vervolgt 

jaar Havenbedrijf Rotterdam aan 
haar zijde. Dat wilde het project, van 
naar schatting 18 miljoen euro, uit-
voeren maar vroeg het Rijk om een 
bijdrage. Schultz weigerde eind vo-
rig jaar, met als argument dat het om 
‘een Rotterdams probleem’ gaat.
Uit de Kamerbrief blijkt dat ze daar 
van is teruggekomen. Ze laat nu we-
ten dat de kosten ‘gelijkelijk door het 
Havenbedrijf en het Rijk worden ge-
dragen’. Ze zet bovendien in op een 
breedte van ‘maximaal’ 350 meter, 
waar vorig jaar nog sprake was van 
maximaal 200 meter.
Oorspronkelijk was het Breeddiep 
verboden voor binnenschepen, die 
van en naar de Maasvlakte om de 
Splitsingsdam heen praktisch over 
open zee moesten varen. | RM

Minister Schultz (I en M) wil toch 
meebetalen aan de verbreding van 
het Breeddiep, belangrijk voor de 
binnenvaart in de Rotterdamse ha-
ven. Ze schrijft  dit in een brief aan 
de Tweede Kamer.

Het Breeddiep is de opening tussen 
de Landtong Rozenburg en de Split-
singsdam, die de scheiding vormen 
tussen de Nieuwe Waterweg en het 
Calandkanaal. Samen met het Har-
telkanaal vormt het de toegang voor 
de binnenvaart tot de Europoort en 
de Maasvlakte. Het is maar tachtig 
meter breed en er is, mede door eb- 
en vloedstromen, veel stuurmans-
kunst nodig om het te passeren.
De binnenvaart dringt daarom al ja-
ren aan op verbreding en kreeg vorig 
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ZIM-schepen onderwerp 
van protest in VS 

Correctie pand Lely 
Campus te Maassluis

Nieuwe dienst tussen 
Marokko en Europa

Panamakanaal: forse 
daling containervaart 

SCHEEPVAART
De protestgroep Block the Boat in 
Amerika wil niet dat schepen van 
de Israëlische rederij ZIM aanme-
ren in de Verenigde Staten. De ac-
tie is gericht op het toebrengen 
van fi nanciële schade aan de rede-
rij. De staat Israël heeft een gou-

den aandeel in de rederij. Volgens 
de actievoerders is ZIM een be-
langrijke bron van inkomsten voor 
Israël. Block the Boat wil zo de Is-
raëlische bombardementen in de 
Gazastrook een halt toeroepen. 

DUURZAAMHEID
Bij de foto van de Lely Campus in 
Maassluis, op pagina 10 en 11 van 
Nieuwsblad Transport editie num-
mer 41 met het thema Duurzame 
Logistiek, staat ten onrechte ver-
meld dat het pand BREEAM-
gecertifi ceerd is met vier sterren. 

In werkelijkheid heeft het pand in 
januari 2014 de maximale score 
van vijf sterren verkregen. BREE-
AM is een keurmerk om de duur-
zaamheid van nieuwbouwprojec-
ten te meten.

SHORTSEA
OPDR start een nieuwe dienst tus-
sen Noord-Afrika en Noordwest-
Europa. Rotterdam wordt de over-
slaghaven voor de verbinding 
naar Scandinavië en Rusland. De 
nieuwe wekelijkse dienst wordt 
geëxploiteerd door OPDR Maroc, 
een recent opgerichte dochteron-
derneming van OPDR, en biedt 
ruimte aan containerlading en 
koeltransport. De zogeheten Ar-
gan Express wordt uitgevoerd 
met drie schepen van 700 teu.

SCHEEPVAART
Een jaar voor de afronding van de 
uitbreiding van het Panamaka-
naal is het containervervoer door 
de waterweg sterk gedaald. In het 
gebroken boekjaar van 1 oktober 
2013 tot 30 september 2014 is het 
aantal schepen dat door het ka-
naal voer met 6,8% tot 2.891 ge-
daald ten opzicht van het vorige 
boekjaar. De daling van het aantal 
containers heeft direct gevolgen 
voor de toninkomsten. 

KORT

EVO zoekt het compromis
 500 KILO   Verladers willen praten over vergunningsgrens en schijnconstructies

Verladersorganisatie EVO 
zoekt naar een compromis 
met bonden en werkgevers 
in het wegvervoer over de 
vergunningsgrens en over 
schijnconstructies.

Momenteel geldt in Nederland een 
grens van 500 kilogram laadvermo-
gen. Vanaf die grens moet de ver-
voerder die op commerciële basis 
transport verricht, voldoen aan de 
criteria van betrouwbaarheid, kre-
dietwaardigheid en vakbekwaam-
heid.
Werkgevers en bonden in het weg-
vervoer willen dat deze vergun-
ningsgrens wordt teruggebracht 
naar nul kilogram. Transport en Lo-
gistiek Nederland (TLN), FNV 
Bondgenoten, CNV Vakmensen en 
De Unie verwachten dat verlaging 
naar nul de professionaliteit in de 
bedrijfstak ten goede komt.
Ook zou het een wapen zijn in de 
strijd tegen schijnzelfstandigheid. 
De sociale partners hebben een ge-
zamenlijke brief met dit verzoek ge-
stuurd naar minister Melanie 
Schultz van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu.
Tot voor kort pleitte verladersorga-
nisatie EVO ervoor deze ondergrens 
juist te verhogen naar 3,5 ton. De 
huidige grens zou leiden tot een ‘in-
fl exibele en minder concurrerende 
vervoersmarkt’. Het moet mogelijk 
zijn, zo vond de EVO, dat ook niet-
beroepsvervoerders op enige schaal 
lading voor elkaar meenemen.   

Rek
Maar in dat standpunt zit nu de no-
dige rek, bevestigt de organisatie. De 
EVO zou graag met bonden en werk-
gevers in het wegvervoer het gesprek 
aangaan over een aantal onderwer-
pen die spelen, waaronder de ver-
gunningplicht en het vraagstuk van 
de schijnzelfstandigheid, aldus een 
woordvoerder. ‘We zijn altijd bereid 
om met de anderen mee te denken.’
Daarbij kan ook een verlaging van 

de vergunningsgrens op de agenda 
komen. ‘We willen dat zo inkleden 
dat je tot een voor alle partijen ac-
ceptabele oplossing komt.’
De EVO wil niet kwijt waaruit die 
dan zou bestaan. Dat zal eerst met de 
andere partijen moeten worden be-
sproken, aldus de woordvoerder.

De EVO verwacht dat minister 
Schultz het dossier van de vergun-
ningsgrens zal laten liggen totdat 
EVO met de sociale partners in ge-
sprek is geraakt.
De vergunningsgrens heeft  de par-
tijen in het wegvervoer altijd van el-

kaar gescheiden gehouden. Voor de 
beroepsvervoerders was de grens 
van 500 kilogram een middel om de 
toetreding tot de markt te beperken. 
Dat gold bijvoorbeeld voor de koe-
riers- en expresmarkt. Een verlaging 
van de vergunningsgrens zou naar 
verwachting heel wat kleinere koe-

riersbedrijven de kop kunnen kos-
ten.
Voor de verladers was de grens van 
slechts 500 kilogram juist een gru-
wel. Het was de reden dat de nieuwe-
Wet Wegvervoer Goederen uit 2011 
in dat jaar met stip op één terecht-

kwam op de jaarlijkse lijst met de er-
gerlijkste ‘administratieve lasten en 
overbodige regels’.
Minister Schultz heeft  zich twee jaar 
geleden met de vergunningsgrens 
beziggehouden. Bij de evaluatie van 
de nieuwe Wet Wegvervoer Goede-
ren besloot ze de grens van 500 kilo-
gram te handhaven, met name om 
zzp-koeriers te beschermen. Tegelijk 
handhaafde ze de eis van dienstbe-
trekking om zzp-chauff eurs in be-
scherming te nemen.
Daarmee koos Schultz op dat mo-
ment voornamelijk voor de vervoer-
ders en bleven de verladers boven-
dien medeverantwoordelijk voor 
overbelading. De EVO wil nu probe-
ren alle tegenstellingen tussen par-
tijen weg te nemen.

Organisatie ‘altijd bereid om met
de anderen mee te denken.’

FOLKERT NICOLAI
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ledig in het honderd kunnen laten 
lopen, waardoor we eeuwen in de 
tijd zouden worden teruggestort. 
Want in de nieuwe, door ABN Amro 
uitgeroepen ‘smart’-cyclus à la Kon-
dratieff  is het elektromagnetisme, 
dat ons zoveel vooruitgang brengt, 
tevens de achilleshiel.
We zullen er dus de komende halve 
eeuw een fl inke klus aan hebben 
onze moderne wereld toekomstbe-
stendig te maken: niet alleen duur-
zaam, maar vooral ook veilig voor 
risico’s die we nu nog niet in de hand 
hebben.
De bouw van ons huis vordert ge-
staag. We hebben een kelder waarin 
olieproducten liggen opgeslagen die 
we liever niet meer gebruiken. We 
hebben een begane grond, waar de 
kachel voor ons denkt en waar steeds 
meer leveranciers aanbellen met 
perfect gedoseerde artikelen, die 
door de koelkast zijn besteld.
In de verdieping erboven kunnen we 
voor het slapengaan kennis nemen 
van ongeveer alles wat er aan infor-
matie wordt aangeboden. Weer 
daarboven is onze werkkamer, 
waarin we complete informatie- en 
goederenstromen met enkele muis-
klikken kunnen besturen. Maar 
daar aangekomen kijken we nog 
eens omhoog en stellen vast: het dak 
is niet af. Dat is de bedreiging van al-
les wat zich ‘smart’ noemt. 

Toen de Russische econoom Nikolai 
Kondratieff  (1892-1938) zijn laatste 
adem uitblies, verkeerde de wereld 
in de vierde naar hem genoemde cy-
clus. In die vier lange conjunctuur-
golven die Kondratieff  heeft  be-
schreven, had de economische 
vernieuwing krachtige impulsen ge-
kregen door de ontwikkeling van de 
stoommachine, de spoortrein, de 
opkomst van de autoindustrie, de 
elektronica en de petrochemie. De 
vijfde cyclus, die rond het begin van 
de jaren zeventig aanving, werd ge-
dreven door de computer en de op-
mars van wat we nu ICT noemen.
Laten we eens aannemen dat we er-
gens rond 2010 aan de zesde lange 
Kondratieff -golf zijn begonnen. 
Echt gemerkt hebben we dat niet, 
want er was geen heraut die op zijn 
bazuin blies en er ons van verwittig-
de. Ogenschijnlijk maakt de ICT nog 
steeds de dienst uit, met telkens 
nieuwe en verrassende toepassingen 
van uitvindingen die elkaar ook 
steeds sneller opvolgen. Toch is weer 
een ‘nieuwe tijd’ aangebroken, den-
ken onderzoekers en marktkenners 
die ABN Amro bijeenbracht om een 
visie op de toekomst te schrijven.
In die toekomstvisie wordt vastge-
houden aan het ritme van opeenvol-
gende Kondratieff -cycli, die elk zo’n 
veertig tot vijft ig jaar lijken te duren. 
Zo’n cyclus kent ook weer vier fasen, 
‘seizoenen’, van opgang, verzadi-
ging, neergang en nieuwe opbloei. 
De werkelijkheid is uiteraard min-
der overzichtelijk. Grote technologi-
sche vondsten lopen als het ware in 
elkaar over doordat we ze op enig 
moment weten te combineren. Maar 
om het simpel te houden stellen we 
de zaken dus liever voor als een esta-
fetteloop van 400 meter, waarin de 
atleten het stokje om de honderd 
meter aan elkaar doorgeven.

Smart future
Goed, maar nu is de vraag: welke 
naam geeft  het bankonderzoek aan 
de nieuwe cyclus waar we nu de eer-
ste opgaande fase van beleven? Het 
rapport spreekt van een ‘smart futu-
re’, waarin slimme technologie ‘ons 
hele leven’ raakt. Daarvan is al veel 
zichtbaar. De kleinste smartphone 
bezit een duizenden keren sterkere 
en snellere computer dan de eerste 
mainframes uit de vorige eeuw. Mo-
biele telefoons en tabloids bieden 
talloze ‘apps’, waarmee we dingen 
die vroeger veel spit- en regelwerk 
kostten nu in een oogwenk tot stand 
kunnen brengen. Stelt u zich eens 
een wereld voor zonder gps en inter-
net en u krijgt een vaag idee van de 
technologische omgeving waarin 
uw ouders en voorouders moesten 
ploeteren.
Er wordt aldoor sneller voortge-
bouwd op vorige uitvindingen, met 
oplossingen die ook op steeds meer 
terreinen toepasbaar blijken. Mo-
derne computers kunnen onvoor-

stelbare hoeveelheden informatie 
bevatten en genereren. Wij leren die 
‘big data’ nu ook allengs beter te be-
heersen, in plaats van ze alleen te be-
heren, zoals de onderzoekers op-
merken. We kunnen die data 
geïntegreerd gebruiken voor een 
toenemend aantal doeleinden.
In het onderzoek worden wat aardi-
ge doorkijkjes naar de toekomst ge-
presenteerd, onder meer in de sector 
transport en logistiek. Onze wonin-
gen worden geleidelijk aan ‘slim’. 
Apparaten praten met elkaar en met 
derden. Koelkasten bestellen alvast 
zelf artikelen die bijna op zijn, wan-
neer die verstrooide huisbewoner 
dat dreigt te vergeten. Verwarmings-
installaties kennen het weerbericht 
en passen de gewenste huistempera-
tuur daarop aan. Bejaarden staan 
onder toezicht van sensoren die hun 
toestand beoordelen en eventueel de 
hulpdiensten inschakelen. Er wordt 
de ontwikkeling voorspeld van 
‘smart textile’, slimme kleding die 
veel meer functies kan vervullen 
dan die van lichaamsbekleding al-
leen.

Gentechnologie
In de agrarische sector zal veel bete-
re databeheersing door de gehele ke-
ten van weiland tot schap leiden tot 
een veel effi  ciëntere productie en 
distributie. Daardoor zal veel min-
der afval ontstaan, wat uiteraard ook 
leidt tot kleinere hoeveelheden te 

vervoeren goederen. Dat de agrari-
sche productie per vierkante meter 
sterk blijft  toenemen lijdt geen twij-
fel. De moderne boer kan gentech-
nologie toepassen, als een voortzet-
ting van de domesticatie van dieren 
en de veredeling van gewassen.
In het goederenvervoer voorzien de 
onderzoekers en de door hen ge-
raadpleegde visionairs een verdere 
stroomlijning van wereldomspan-
nende logistieke ketens door ver-
standig, ‘smart’, gebruik van big 
data in ‘cross chain control centers’ 
oft ewel 4C’s. Samenwerking van alle 

spelers in de keten zal dan de norm 
zijn, niet de uitzondering. In het per-
sonenvervoer laat zich raden dat het 
aantal transportbewegingen zal af-
nemen. Mensen zullen meer thuis 
werken, niet alleen om fi les te ver-
mijden, maar ook omdat door de 
voortschrijdende IC-technologie de 
eigen werkkamer de perfecte kan-
tooromgeving is geworden.
Je hoeft  geen Jules Verne te zijn om 
aan het ABN Amro-rapport een 
aantal dimensies toe te voegen die in 
de nieuwe ‘smart’-cyclus een rol 
gaan spelen. In veel sectoren zullen 
de komende decennia bijvoorbeeld 

de mogelijkheden van de nanotech-
nologie worden geëxploreerd. Robo-
tisering zal mensen steeds ouder 
maken en verkeer en vervoer effi  -
ciënter. Van zichzelf besturende 
voer-, vaar- en vliegtuigen kijkt over 
een jaar of twintig niemand meer op. 
Op een goede dag ontdekken we ein-
delijk hoe we de vrijwel onbeperkte 
energie van de zon doelmatig kun-
nen aanwenden.
Al iets eerder is misschien kernfusie, 
de veilige en schone variant van 
kernsplitsing, volledig tot wasdom 
gekomen. Natuurlijk zijn we voor 

transportdoeleinden allang overge-
schakeld op waterstof en de daarmee 
opgewekte elektriciteit. We zullen 
ook doeltreff ende methoden ont-
wikkelen om de Aarde te bescher-
men tegen het ruimtepuin dat op 
botsingskoers met de planeet ligt.

Risico’s
Het is zelfs wel denkbaar dat we over 
een halve eeuw methodes hebben 
ontwikkeld om de Aarde van zonne-
vlammen en gammafl itsen te vrij-
waren, die het elektromagnetische 
schild kunnen verwoesten en onze 
moderne satellietcommunicatie vol-
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In de zesde Kondratieff-cyclus, die net is aangebroken, wordt de wereld ‘smart’, leert een
 recent rapport van ABN Amro. Mooi natuurlijk. Veel dingen worden effi ciënter, gemakkelijker

of gebruiksvriendelijker. Maar hoe veilig is ‘smart’?

Zeker weten: we worden slim
 TOEKOMST   Onderzoekers wijzen op de risico’s van alle techniek die smart is

FOLKERT NICOLAI

Mensen zullen meer thuiswerken. De 
eigen werkkamer is het beste kantoor.
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Etihad Cargo zet aanval 
in op wankel Martinair  

LUCHTVRACHT

SP zorgt voor spanning 
bij laatste besluit sluis

Etihad Cargo (Abu Dhabi) en het 
Colombiaanse Avianca Cargo ope-
nen een gezamenlijke vrachtdienst 
op de route Bogotá-Amsterdam.

Het tweetal exploiteert vanaf 12 no-
vember twee vrachtvluchten in de 
week vanaf de Colombiaanse hoofd-
stad Bogotá naar Amsterdam. De 
commerciële overeenkomst betreft  
verder retourvluchten tussen Mi-
laan (Malpensa) Airport, de Euro-
pese hub van Etihad, en Bogotá. 
Via de dienst mikken de twee partij-
en vooral op het vervoer van Colom-
biaanse bloemen naar de Neder-
landse tussenhandel. Een markt die 
nu grotendeels wordt gedomineerd 
door KLM-dochter Martinair. 
De Nederlandse luchtvrachtgroep  

krijgt er met Etihad Cargo en Avian-
ca een geduchte concurrent bij op 
het luchttransport van Colombiaan-
se rozen naar Europa. Marktkenners 
vrezen dat Etihad daarmee al specu-
leert op het terugtrekken van KLM 
en Martinair uit deze bloemen-
markt als gevolg van de recent aan-
gekondigde vlootsanering. Via de 
samenwerking met Avianca, de nati-
onale carrier van Colombia, kan Eti-
had gebruikmaken van de lucht-
vaartrechten die Avianca bezit 
tussen Nederland en Colombia. Eer-
dere pogingen van Luft hansa om in 
te breken op deze lucratieve lucht-
vrachtroute strandden juist op het 
ontbreken van de luchtvaartrechten. 
Die zijn steevast in handen van de 
nationale carriers. | JOHN VERSLEIJEN

Amsterdam maakt zich op voor de 
fi nale rond het bouwbesluit voor 
een nieuwe grote zeesluis bij IJmui-
den, die in 2019 gereed moet zijn.  

De laatste zogeheten ‘go/ no go’ voor 
het 850 miljoen euro kostende 
bouwwerk wordt met medewerking 
van de regerende SP in Amsterdam 
zeker geen hamerstuk meer, zoals 
aanvankelijk gedacht.  
Enkele weken geleden stemde de SP 
in Provinciale Staten van Noord- 
Holland nog tegen de fi nanciële 
steun van bijna zestig miljoen euro 
van de provincie aan de zeesluis. Dat 
heeft  de verhoudingen in het Am-
sterdamse college, een coalitie tus-
sen SP en D66, in dit dossier op  
scherp gezet. ‘We vinden het niet 

nodig dat de provincie geld stopt in 
een grotere sluis en een versnelde 
aanleg. Dat is een taak van Rijkswa-
terstaat en daarom hebben wij te-
gengestemd’, zegt Remine Alberts 
van de SP. Zij zit namens de SP in  
Provinciale Staten maar is tevens lid 
van de Amsterdamse gemeenteraad. 
Of de SP ook in Amsterdam hetzelf-
de standpunt is toegedaan, wil zij 
nog niet zeggen. ‘De zaak wordt nu 
behandeld in het college en ik wil ze 
niet voor de voeten lopen’, zegt Al-
berts. Zij wijst er wel op dat er een 
groot verschil is tussen de gift  van 
Noord-Holland en de 130 miljoen 
euro die Amsterdam investeert. ‘Dat 
laatste moet met rente gewoon wor-
den terugbetaald.’ | JV

AMSTERDAM
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Oostenrijkse km-heffi ng 
wordt 1,6% duurder

Suezkanaal 
wordt uitgebreid

Douane gaat ‘remote 
scannen’ op Schiphol

Minder slachtoffers 
arbeidsongevallen 

WEGVERVOER

De kilometerheffi ng voor vracht-
verkeer in Oostenrijk wordt op 1 
januari 2015 verhoogd met 1,6%. 
De heffi ng geldt in Oostenrijk 
voor vrachtauto’s van 3,5 ton to-
taalgewicht en zwaarder. De ver-
hoging komt ongeveer overeen 

met de infl atie. Op de A12 in Tirol, 
tussen Kufstein en Innsbruck, 
wordt de toeslag op het basista-
rief van de ‘Maut’ verhoogd van 15 
naar 20%. De extra opbrengst 
wordt gestoken in de fi nanciering 
van de Brenner-basistunnel. 

SCHEEPVAART

Een consortium van vier interna-
tionale aannemers, waaronder 
Boskalis en Van Oord, gaat het 
Suezkanaal uitbreiden. De op-
dracht heeft een waarde van on-
geveer anderhalf miljard dollar. 
De uitbreiding is onderdeel van 

een veel groter masterplan voor 
de ontwikkeling van de zoge-
noemde Suez Canal Corridor. 
Egypte hoopt tolinkomsten zo op 
te voeren van nu vijf miljard dollar 
per jaar tot 13,5 miljard in 2023.

LUCHTVRACHT

De Douane is begonnen met een 
bredere uitrol van het ‘remote 
scannen’ van luchtvrachtzendin-
gen. Expeditiebedrijf Fast For-
ward Freight wordt het tweede 
bedrijf op de luchthaven dat gaat 
deelnemen aan het op afstand 
bekijken van ladingpakketten. 
Fast Forward Freight scant de 
vrachtzendingen zelf via de eigen 
x-ray en stelt deze beelden vervol-
gens rechtstreeks aan de Douane 
beschikbaar. 

VEILIGHEID

Het aantal slachtoffers van ar-
beidsongevallen in het wegver-
voer en de distributie is de laatste 
jaren licht gedaald, blijkt uit on-
derzoek van de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Toch 
is de inspectie nog niet tevreden. 
Vooral kleinere bedrijven schieten 
tekort bij de naleving van de arbo-
wetgeving. In 2010 vielen nog 193 
slachtoffers bij een ongeval op de 
werkvloer of onderweg. 

KORT

Toch kansen Seine-Nord
 BINNENVAART   Staatssecretaris Vidalies: aanleg kan in 2017 starten

vorm niet mogelijk zou zijn. Cuvil-
lier wees op het afh aken van twee be-
oogde partners in een PPS-con-
structie, namelijk de bouwbedrijven 
Bouygues en Vinci. Dat betekende 
dat van de overheden een hogere in-
vestering werd gevergd. Die zou 
nooit kunnen worden opgebracht 
uit de tol die op het nieuwe kanaal bij 
de binnenvaart zou worden gehe-
ven.
De minister kondigde aan met de 
Europese Commissie te gaan praten 
over een hogere bijdrage van de Eu-
ropese Unie dan de 6% van de kosten 
waarvan in 2008 nog sprake was. Hij 
dacht eerder aan 20 tot 30%. De kos-
ten werden toen geraamd op 4,3 mil-
jard euro. Er ontbrak anderhalf à 
twee miljard euro om de fi nancie-
ring rond te krijgen.
De kostenraming zou vervolgens 
nog fl ink omhoog gaan, zodat de fi -
nanciering van het project alleen 
maar moeilijker kwam te liggen. In 
april vorig jaar bleek uit nieuw on-
derzoek dat aan zeven miljard aan 
kosten moest worden gedacht.
In juli vorig jaar noemde een Franse 
staatscommissie het project Seine-
Nord ‘prioritair’, maar zei er wel bij 
dat het ‘onevenredig veel geld’ ging 
kosten in vergelijking met andere 
projecten. Een andere overheids-
commissie onderzocht intussen een 
goedkopere uitvoering van Seine-
Nord.

Lijst
In de zomer van vorig jaar besloot 
de toenmalige premier, Jean-Marc 
Ayrault, Seine-Nord niet op te ne-
men in de lijst van grote projecten 
die met prioriteit zouden worden 
uitgevoerd. De voorhanden midde-
len zouden met voorrang worden 
besteed aan instandhouding en 
verbetering van bestaande infra-
structuur. Valls heeft  het project nu 
weer wél op de prioriteitenlijst ge-
plaatst. Wat dat waard is, moet nog 
blijken.

De Franse regering ziet toch 
weer mogelijkheden voor de 
aanleg van het kanaal 
Seine-Nord. Eerste minister 
Manuel Valls heeft  zijn 
krachtige steun aan dit 
miljardenproject gegeven.

De nieuw aangetreden staatssecre-
taris voor transport, Alain Vidalies, 
heeft  in de Assemblée Nationale la-
ten weten dat uitvoering van het 
project direct en indirect 10.000 tot 
13.000 extra arbeidsplaatsen kan 
opleveren gedurende de gehele 
bouwtijd. Die raamt hij op zes jaar.
Volgens Vidalies kan in 2017 met de 
aanleg van het kanaal tussen Com-
piègne en Douai worden begonnen. 
Het kanaal, geschikt voor binnen-
schepen tot 4400 ton, zou dan in 
2023 gereed kunnen zijn. Daarvoor 
is wel nodig dat de Europese Unie 
40% van de kosten van naar schat-
ting vijf miljard euro voor haar reke-
ning neemt.
Het kanaal moet de agglomeratie 
Parijs aansluiten op het Belgische 
vaarwegennet. Er wordt al vele jaren 
over het project gepraat, met de ene 
keer als uitkomst dat het wél moet 
worden uitgevoerd, en de andere 
keer dat het te duur gaat worden. 
Meestal hing die uitkomst mede sa-
men met de kleur van de regering en 
de inzichten van individuele be-
windslieden.

Bestaande vaarwegen
In juni 2012 besloot de nieuwe presi-
dent, François Hollande (socialisti-
sche partij), de voorrang te geven 
aan onderhoud en verbetering van 
bestaande vaarwegen. Zijn minister 
voor ‘gelijke kansen voor stad en 
platteland’, Cécile Dufl ot (groenen), 
meende dat de baten van het project 
niet zouden opwegen tegen de kos-
ten.
Een jaar later stelde transportminis-
ter Frédéric Cuvillier vast dat reali-
satie van het project in zijn huidige Dit is het nieuwe kanaal. Als het er komt.
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Olieprijs ‘blijft komende jaren nog 
 VRIJE VAL   Goedkope brandstof is goed nieuws voor transporteurs, slapte in de wereldeconomie niet  

De prijs van een vat ruwe 
olie zal de komende jaren 
onder de honderd dollar 
blijven, verwachten kenners 
van de oliemarkt.

De afgelopen weken daalde de prijs 
van een vat (159 liter) Brent-olie tot 
ruim onder de 100 dollar. Begin deze 
week kwam de prijs zelfs uit op 86,23 
dollar. Die van de Amerikaanse soort 
West Texas Intermediate (WTI) ligt 
daar nog enkele dollars onder.
De oorzaak van de sterke prijsdaling 
– in voorgaande jaren waren we ge-
wend geraakt aan een olieprijs van 
dik boven de magische 100 dollar – 
is een combinatie van overaanbod en 
een haperende vraag. Dat laatste 
heeft  te maken met de iets verslech-
terde vooruitzichten voor de wereld-
economie. 
Het aanbod is de laatste tijd sterk 
toegenomen als gevolg van de hausse 
in de olie- en gaswinning in de Ver-
enigde Staten. Daardoor zijn de VS 
in plaats van netto-importeur nu 
netto-exporteur van olie geworden. 
Dat drukt automatisch de prijs van 
olie op de wereldmarkt.

Kartel
In het verleden reageerden de landen 
van de OPEC, de organisatie van 
olie-exporterende landen, op zo’n 
prijsdaling met een productieverla-
ging. Daar is het nu vooralsnog niet 
van gekomen. Twee belangrijke le-
den van dit kartel, Koeweit en Alge-
rije, hebben laten weten zich geen 
productieverlaging te kunnen ver-
oorloven.
Saoedi-Arabië is ook niet van zins de 
oliekraan een paar slagen verder 
dicht te draaien, zo luidt de analyse 
van Edward Morse, energiestrateeg 

ministerie op-
geroepen om 
zich op maatrege-
len te bezinnen om 
de prijsval van olie te 
stoppen.

Politieke crises
In voorbije tijden waren politie-
ke crises altijd van invloed op de 
olieprijs. Er zijn voldoende voorbeel-
den van geopolitieke gebeurtenissen 
die meteen tot een oplopende olie-
prijs leidden. Men zal zeggen: we 
hebben nu wereldwijd meer dan ge-
noeg van zulke confl icten. En die 
kunnen ook wel degelijk tot een op-
lopende prijs leiden, als wordt be-
dacht dat in het belangrijke olieland 
Irak de zelf uitgeroepen Islamitische 
Staat voor chaos zorgt, hetgeen de 
oliewinning kan verstoren. Tegelijk 

heeft  een ander 
belangrijk olieland, 

Nigeria, te maken met 
de ebola-epidemie in West-

Afrika.
En dan is er Rusland. Dat vecht zijn 
eigen confl ict uit met het Westen 
over de Oekraïense kwestie. Inmid-
dels wordt Rusland zwaar door de 
sterke olieprijsdaling getroff en. De 
begroting van dit land is gebaseerd 
op een olieprijs van 100 dollar. Drie-
kwart van de Russische export is 
olie-gerelateerd. Bij een olieprijs van 

bij Citibank. 
Kenners wa-
ren ervan uitge-
gaan dat dit land, 
veruit de grootste 
producent van ruwe 
olie ter wereld, een prijs 
per vat van boven de 100 
dollar nodig zou hebben om 
zijn begroting op orde te houden. 
Maar Saoedi-Arabië heeft  vertrou-
welijk laten weten wel een paar jaar 
met een olieprijs van negentig of 
tachtig dollar te kunnen leven. Die 
opmerking is uiteraard uitgelekt en 
ligt nu op straat.
Dat betekent dat er van dit land, dat 
goed is voor een productie van 9,7 
miljoen vaten per dag, een derde van 
de hele OPEC-productie, voorlopig 
geen ingrepen zijn te verwachten. De 
achtergrond is dat Saoedi-Arabië een 
vat ruwe olie voor een kostprijs van 
slechts vier dollar uit de woestijnbo-
dem kan oppompen. De productie-
kosten van een vat olie in andere
grote productielanden, zoals de Ver-
enigde Staten en Rusland, liggen 
rond de 76 dollar per vat.
Nu de Saoedi’s niet ingrijpen, is de 
olieprijs in een vrije val terechtgeko-
men, die volgens deskundigen nog 
kan doorgaan tot dat laatste prijspeil 
zowat is bereikt. Overigens zal de 
OPEC op 27 november bijeenkomen 
om zich opnieuw over de situatie te 
beraden. En er zijn binnen de OPEC 
ook zeker landen die wel op een in-
greep aansturen. Zo heeft  de Iraanse 
president, Hassan Rohani, zijn olie- IL
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‘Fokker had ook nog bestaan als
het een Duits bedrijf was geweest’ 

LUCHTVRACHT, VERVOLG VAN VOORPAGINA

dere expediteur de deur open voor 
de KLM’, verwacht Van Loon. 
Volgens Ismail Durmaz, directeur 
eigenaar van Global GSA Group, de 
nummer drie in de wereld van 
vrachtvertegenwoordigers, is het 
een slechte zaak voor de marktplaats 
Schiphol als de KLM nu met ‘een 
topproduct’ als Martinair de hand-
doek in de ring gooit. ‘Schiphol heeft  
een homecarrier nodig met een ster-
ke vrachtvloot. KLM geeft  nu een 
verkeerd signaal af. Ik vergelijk 
Schiphol wel eens met een woon-
boulevard. Daar ga je als klant naar 
toe omdat iedereen er is, groot en 
klein. Als een van de grote winkels 
sluit, heeft  dat direct gevolgen voor 
de rest. Ook voor mij.’ Durmaz wijst 
er op dat KLM en Nederland wat 

KLM Cargo zal naast een sterke 
vrachtorganisatie moeten investe-
ren in een goede marktanalyse en 
een actief marketingbeleid, advi-
seert president Sjoerd van Loon 
van IJS Global.

De vrachtmaatschappij zal daarbij 
weer de boer op moeten gaan, ‘mis-
schien via het oude en beproefde 
verkoopbeleid van Martinair’, voegt 
hij er aan toe. ‘Daarmee dwing je als 
KLM naar de vrachtmarkt toe res-
pect af en laat je commitment zien. 
Ik denk dat er dan zeker goede af-
spraken gemaakt kunnen worden 
met veel internationaal opererende 
expediteurs over block space agree-
ments en/of regulaire capaciteit 
commitments. Daarvoor staat bij ie-

NOL zet APL Logistics 
met liefde in de etalage

CONTAINERVAART

op basis van ingewijden. 
Neptune Orient Lines is de grootste 
containerrederij van Zuidoost-Azië, 
maar het bedrijf zal naar verwach-
ting dit jaar zijn vierde verliesjaar op 
rij boeken als gevolg van de zwakke 
tarieven in de containervaart. Eer-
der verkocht het in Singapore geves-
tigde bedrijf al zijn hoofdkantoor en 
enkele schepen om de kosten te 
drukken. 
APL Logistics is een goed operende 
bedrijfstak binnen de NOL Group. 
Vorig jaar was het goed voor 18% 
van de totale verkoop. APL Logistics 
boekte over de eerste helft  van dit 
jaar een brutowinst van 32 miljoen 
dollar, terwijl de containerdienst 
van NOL een verlies van 112 miljoen 
dollar leed. | TOBIAS PIEFFERS

NOL Group overweegt de verkoop 
van het winstgevende APL Logis-
tics, om zo te compenseren voor de 
verliezen die het bedrijf op zijn 
containerrederijen lijdt.  

Dat meldt Bloomberg. APL is onder-
deel van de Neptune Orient Lines 
Group, waaronder ook rederij NOL 
valt. Deze kampt echter met grote 
verliezen, de verkoop van de logis-
tieke tak van APL moet die verliezen 
compenseren.
Mogelijke koper van APL Logistics 
is CJ Korea Express, dat op de beurs 
bekendmaakte de aanschaf of de 
vorming van een strategische allian-
tie met de club te overwegen. De ver-
koop kan NOL ruim een miljard 
dollar opleveren, meldt Bloomberg 

kunnen leren van Duitsland. 
‘Luft hansa Cargo gaat nu twee mil-
jard euro investeren terwijl KLM de 
vrachtvloot ontmantelt. De Duitsers 
kijken naar de lange termijn. Je ziet 
dat ook met Deutsche Post/DHL en 
Luft hansa in Leipzig met Aerologic. 
Fokker had ook nog bestaan als het 
Duits was geweest.’ Durmaz vindt 
het ook van groot belang voor de 
KLM om het oude vakmanschap 
van Martinair terug te halen. ‘Die 
vlogen niet 300 dagen in het jaar met 
verlies naar Nairobi, maar zouden al 
lang andere markten hebben opge-
zocht. Zij waren fl exibel. Als er een 
bestemming niets opleverde, werd 
alles omgegooid en werden nieuwe 
markten aangeboord die wel winst-
gevend waren. Zo simpel is het.’ | JV
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Expediteur Manuport 
doet dubbele overname

ANTWERPEN

euze groeiplan’, laat Manuport-CEO 
Guy Pasmans weten.
Sauter Transport is overgenomen 
van de familie Van den Bossche, 
waarvan Peggy Van den Bossche de 
huidige directeur is. Ook zij gaat 
deel uitmaken van het management 
van Manuport. Dat stelt dat de over-
names de positie en strategie in de 
chemicaliënmarkt versterken. 
Het bedrijf, onderdeel van de snel-
groeiende Belgische havengroep Eu-
roports, zet verder fors in op de Bra-
ziliaanse markt. Het heeft  in 
Campinas een derde kantoor ge-
opend, naast die in São Paulo en 
Santos. Daarmee komt het perso-
neelsbestand in Zuid-Amerika op 
zo’n 45 mensen en op rond de 200 
voor de gehele groep. | ROB MACKOR

De Antwerpse expeditiegroep Ma-
nuport Logistics heeft  recent twee 
Antwerpse branchegenoten over-
genomen: Contralo NV en Sauter 
Transport NV, beide actief in de 
chemiesector.

Contralo is sterk in de logistiek van 
tankcontainers. Het bedrijf heeft  be-
halve het hoofdkantoor in Antwer-
pen een vestiging in Singapore en 
heeft  23 mensen in dienst. Het blijft  
onder de huidige naam opereren, 
maar de systemen en processen bin-
nen de groep zullen op elkaar afge-
stemd worden. Voormalig hoofd-
aandeelhouder Marc Denis blijft  
‘aan boord’ en zal samen met het 
management van Manuport Logis-
tics richting geven aan ‘het ambiti-

Optimisme troef op het gebied van 
de tarieven en het vrachtaanbod

LUCHTVRACHTPROGNOSES 

De internationale luchtvrachtsec-
tor mag weer hopen op enkele goe-
de jaren. De verschillende conjunc-
turele barometers wijzen weer 
omhoog. 

Het lijkt al bijna op een groeispurt, 
wat de verschillende statistieken de 
laatste maanden op het gebied van 
de luchtvrachtvolumes laten zien. 
Luchtvaartorganisatie IATA meldde 
in juli een groei van 6,4%. Die werd 
in augustus gevolgd door een toena-
me van bijna 5%. Ook de cijfers voor 
september laten naar verwachting 
een vergelijkbaar groeipercentage 
zien, laten de analisten van de IATA 
weten.
Daarmee boekt de sector de sterkste 
groei sinds vier jaar. Voor het laatste 
kwartaal van dit jaar verwachten 
analisten veel van de sterke toe-
stroom uit China van onder meer de 
iPhone 6. Ook andere elektronische 
gadgets moeten de komende twee 
maanden vanuit China op de Noord-
Amerikaanse en Europese schappen 
liggen voor de drukke kerstdagen. 
Dat leidt de komende tijd niet alleen 
tot gezondere volumes en een betere 
beladingsgraad, maar ook tot een 
kleine piekvorming in de tarieven. 
Gemiddeld schommelen  de lucht-
vrachttarieven ergens tussen de 
twee en vier dollar vanuit China, la-
ten de statistieken van Drewry zien, 
maar de iPhone6 levert al vrij snel 
een kilotarief van zes tot zeven dol-
lar op. 
Ook vliegtuigfabrikant Boeing 
schaart zich in het kamp van de op-
timisten en zegt dat 2014 het beste 
luchtvrachtjaar sinds 2010 wordt. In 
de eigen mondiale vrachtprognose 
gaat het bedrijf uit van een jaarlijkse 
groei van de luchtvrachtmarkt op 
4,7% en een verdubbeling van de 
vrachtvloot tot 2020. Boeing voor-
ziet vooral veel groei op intra-Azia-
tische bestemmingen, maar blijft  
geloven dat de Europese en Noord-
Amerikaanse markt de grootste af-
nemers blijven van het Aziatische 
vrachtaanbod. | JOHN VERSLEIJEN

TRANSPORTINDEX BLIJFT STABIEL OP RELATIEF HOOG NIVEAU

De Transportindex komt al weken niet van zijn plaats af. De laatste drie weken werden beëindigd met een stand 
van iets meer dan 106 punten. Dat is hoog voor de tijd van het jaar, want in de voorgaande drie jaren was de 
stand rond deze tijd iets meer dan 92. Het verschil wordt gemaakt door het wegvervoer, dat duidelijk beter draait, 
en vooral de binnenvaart. Die zit zo’n twintig punten boven het niveau van voorgaande jaren.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer
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onder druk’

90 dollar zakt 
Rusland volgens 

analisten al weg in een 
recessie, met een krimp van 

de economie van 0,5%. Daalt de 
prijs naar 80 dollar, dan komt de 
krimp uit op 1,7%.
Hier komt nog bij dat Rusland als ge-
volg van de sancties door de Europe-
se Unie geen westerse steun meer 
mag inroepen bij zijn eigen olie- en 
gaswinning. Het land kan bijvoor-
beeld geen moderne technieken en 
services van westerse bedrijven in-
voeren en moet dus op zoek naar an-
dere leveranciers. In dat verband 
wordt onder meer Brazilië genoemd.
Voor de transportsector is de dalen-
de olieprijs op zich een gunstige ont-
wikkeling. Zo wordt brandstof goed-
koper – zij het dat dit met vertraging 
gebeurt en bovendien het percentage 
brandstofprijsdaling lager is dan het 
percentage waarmee de olieprijs zelf 

daalt. Dit heeft  te 
maken met de accijn-

zen, die het eff ect van de 
olieprijsdaling dempen. Goed-

koper worden ook onder meer ban-
den, smeermiddelen en verwar-
mingskosten.
Toch heeft  de plotselinge sterke da-
ling van de ruwe-olieprijs ook een 
bedenkelijke kant. In het verleden 
ging een periode van conjuncturele 
slapte dikwijls hand in hand met zo’n 
lagere olieprijs. Daarvan lijkt ook nu 
sprake, al blijven de jongste groei-
voorspellingen voor de wereldeco-
nomie nog altijd positief en zegt een 
land als China ook dit jaar weer ‘ge-
woon’ met 7,5% te zullen groeien.
Uiteindelijk is het vooral de consu-
ment die profi teert. Vervoerders zul-
len het prijsvoordeel dat ze incasseren 
door de daling van deze op één na be-
langrijkste kostenpost netjes, via de 
brandstofclausule, geheel of gedeelte-
lijk aan de verlader moeten doorge-
ven. De laatste zal, in het huidige zeer 
competitieve klimaat, de besparing 
op brandstofk osten inzetten om meer 
klanten aan zich te binden.

FOLKERT NICOLAI
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Investeren in oorlogstijd

E
en Oekraïense mede-
werker spuit de zeilen 
van zijn trailer en het 
chassis schoon. Twee 
monteurs met slag-

moersleutels in de hand bewer-
ken een truck in de werkplaats 
ernaast. Een ander verwelkomt 
een vrachtwagen met een Spaans 
kenteken die diezelfde werk-
plaats inrijdt. Directeur Ewout 
van Wijk ziet het allemaal
goedkeurend aan. ‘Het is hier dit 
jaar wel eens minder druk ge-
weest.’
Ewout van Wijk is de 28-jarige 
zoon van Ad van Wijk, nu nog 
meerderheidsaandeelhouder. En 
kleinzoon van de wijlen Ewout 
van Wijk die in 1949 de logistie-
ke dienstverlener startte. Na 65 
jaar wordt het stokje nu overge-
dragen aan de derde nieuwe ge-
neratie. ‘Dat vinden ze wel mooi 
in Oekraïne, zo’n familiebedrijf. 

Klanten waarderen hechte familie-
banden.’
Voor de vijft iende keer dit jaar 
brengt Van Wijk een werkbezoek 
aan Oekraïne. Hier in het West-Oe-
kraïense Lviv, langs de hoofdweg die 
Polen met de hoofdstad Kiev ver-
bindt, is twee jaar geleden een vesti-
ging van het familiebedrijf geopend.
We krijgen een rondleiding. Een 
DAF-truckservicecentrum met een 
dealerbedrijf (inclusief werkplaats 
met voor Oekraïne tamelijk unieke 
remmentestbanken en verkoopfaci-
liteiten), een logistiek centrum,  bon-
ded warehousing met een vergun-
ning voor douanediensten, en 
aangrenzende kantoren. Samen 
goed voor zo’n 4500 m². 
‘Hij is een goede baas’, zegt één van 
de monteurs als Van Wijk even aan 
de telefoon is. ‘De salarissen zijn hier 
van een relatief goed niveau, de 
werkomstandigheden ook. Al moet 
de baas hier eigenlijk komen wonen.’  

De monteur lacht, veegt de olie en 
het vet van zijn handschoen af aan 
zijn wang, en sleutelt verder. Het zijn 
harde werkers, heeft  Van Wijk ge-
zegd. Jongens uit de omliggende 
dorpen, met een goede aanpakmen-
taliteit. Loyaal ook, wat niet onbe-
langrijk is als je zaken doet in Oe-
kraïne.
Buiten de werkplaats staat Van Wijk 
inmiddels aan de poort. Hij groet 
een chauff eur en maakt een praatje. 
De chauff eur komt zwaar eikenhout 
ophalen. Eindstation: België. Het 
wagenpark staat dus niet meer stil, 
in tegenstelling tot een paar maan-
den geleden. ‘Tot aan de zomer was 
het niet best. We opereerden op 
slechts zestig procent van de capaci-
teit. Nu gaat het nog steeds niet ge-
weldig, we rijden met lagere volu-
mes en er is veel meer export dan 
import. Maar alles rijdt tenminste 
weer en het warehouse begint weer 
vol te raken.’

Als je geknipt wordt, kun je beter 
stilzitten. Dat zei Van Wijk in mei. 
Oekraïne wordt al sinds het najaar 
van 2013 geteisterd door allerlei on-
rust en zelfs oorlog. Er is politieke, 
economische en zelfs territoriale on-
zekerheid – over Oost-Oekraïne en 
het door Rusland geannexeerde 
schiereiland De Krim.

Optimisme
Maar nu, vlak voor de parlementai-
re verkiezingen die komende zon-
dag worden gehouden, ziet Van 
Wijk toch wat gematigd optimisme. 
Niet alleen doordat er wekelijks 
weer tientallen transporten tussen 
Europa en Oekraïne kunnen plaats-
vinden. Maar ook omdat er weer 
een aantal trucks en truckonderde-
len is verkocht. September is zelfs 
een maand met winst. Bovendien is 
de politieke situatie in het westen en 
het centrale deel van Oekraïne ta-
melijk stabiel – al kunnen de verkie-

zingen die stabiliteit weer kort ver-
storen. Maar er zit in ieder geval een 
regering die naar de Europese Unie 
kijkt.
De economie is echter gegijzeld door 
de chaos. En dat heeft  invloed op de 
business. ‘De ene week zijn zestien 
Oekraïense grivna’s één euro waard, 
de andere week negentien. Wij heb-
ben vijf miljoen euro in Oekraïne 
geïnvesteerd, op papier is een deel 
daarvan ‘verdampt’. Als onderne-
mer blijf je dat risico lopen zolang de 
munt niet stabiliseert’, weet Van 
Wijk.
We lopen het DAF-dealercentrum 
binnen om het probleem te illustre-
ren. ‘Vorig jaar hadden we rond deze 
tijd 700 nieuwe geregistreerde 
vrachtwagens, op de totale markt in 
heel Oekraïne. We eindigden op 
1000. Nu staan we nog niet eens op 
250. Wat ik hiermee wil zeggen is: 
men houdt geld vast.’
De koopkracht is dan ook afgeno-
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Het is niet het beste jaar voor transportbedrijven om zaken te doen met Oekraïne. Een slechte wisselkoers en de oorlog zijn twee 

factoren die ook E. van Wijk Logistics pijn doen. Toch besloot de logistiek dienstverlener deze zomer uit te breiden in Oekraïne. 

men in Oekraïne. Daarom is de ex-
port van segmenten als automotive 
en consumentenelektronica ook veel 
minder. Wat wel blijft  doorgaan, is 
de agro-logistiek. Dat blijkt ook uit 
het 2500 m² grote warehouse, waar 
nu veel landbouwproducten staan. 
‘Hier zie je tientallen enorme ‘big 
bags’ met koolzaad’, zo wijst Van 
Wijk aan. ‘Elke week worden er een 
paar opgehaald, die gaan dan naar 
Oostenrijk.’ Intussen reizen hef-
trucks in de loods af en aan met klei-
ner materiaal en kleinere goederen. 
Die worden klaargezet voor lokale 
distributie.

Russisch gas
Binnenkort treedt de winter in Oe-
kraïne in. Met wel, weinig of geen 
Russisch gas. Prijzen gaan sowieso 
omhoog. Transport en logistiek gaat 
hier ook last van krijgen. Maar Van 
Wijk kijkt met een schuin oog al 
naar het voorjaar. Dát wordt echt 

een interessante periode. ‘Ik ben 
vooral benieuwd wat de agribusiness 
doet. Heeft  men nieuwe machines én 
transport nodig, en vooral: durft  
men het geld ervoor uit te geven? 
Wordt men wakker als men gaat 
zaaien? Voor ons is dat van groot be-
lang. Wij staan onder aan de 
keten, wij worden als eer-
ste geraakt.’ 
Een groot agro-industri-
eel concern waar van Wijk 
zaken mee deed is helaas 
weggevallen. Dat ligt 
in Donetsk, in het 
door oorlog geteis-
terde Oost-Oekraï-
ne. Daar werkt so-
wieso tachtig 
procent van de fa-
brieken momenteel 
niet. ‘Het is niet leuk, 
maar gelukkig kunnen 
we als Van Wijk 
Group een minder 

jaar in Oekraïne wel opvangen.’ De 
totale omzet over 2013 van Van 
Wijk, dat naast Oekraïne en Neder-
land ook in Roemenië en Moldavië 
actief is, was 150 miljoen euro. 
Er zijn momenteel zo’n 1100 mede-
werkers aan de Van Wijk Group ver-
bonden. Tachtig daarvan werken er 
in Oekraïne. Hoewel: er staan twee 
monteurs en één chauff eur op de 
loonlijst die op dit moment niet op 
de zaak zijn. De reden: ze vechten 

aan het front in Oost-Oekra-
ïne, tegen de separatisten. 
‘Het zijn goede jongens, 

maar de dienstplicht 
roept. Ze zullen terug-
komen. Als ze nog le-
ven.’

Investeren
En toch, ondanks alle 

ellende, weet Van Wijk 
het zeker: Oekraïne is 
een land met potentie. 

Het gaat er wel uit komen. ‘De Euro-
pese markt is verzadigd en voor au-
tomotive (het zware-trucksegment) 
zelfs een vervangingsmarkt. Hier is 
ruimte voor groei.’ En dus wil de 
Brabander niet stabiliseren, maar 
juist investeren. ‘Wij zijn met ambi-
tie in 2004 in Oekraïne neergestre-
ken, we hebben dit pand in 2012 met 
een idee neergezet. Dit gaat om de 
lange termijn.’
Toch heeft  E. Van Wijk Logistics 
deze zomer al een daad verricht die 
duidt op het vergroten van zijn aan-
deel in Oekraïne. Per 1 juli is Himex 
Logistics uit Oldenzaal overgeno-
men. Van Wijk: ‘Himex had een goe-
de naam in Oekraïne. De service die 
wij aanbieden wordt bovendien nu 
nog specifi eker en uitgebreider. En 
dat is belangrijk. Transporteren, dat 
kunnen ze in Oekraïne ook wel. 
Maar als je een totaalpakket aan-
biedt, dat redelijk uniek is voor
Oekraïne, dan word je gewaardeerd. 

En laten we wel wezen: wij willen 
er klaar voor zijn als de stabiliteit 
in Oekraïne terugkeert.’

EK Voetbal
Voor Van Wijk houdt het ook 
niet op in Oekraïne. Lviv zit 
tachtig kilometer van de Poolse 
grens vandaan. Een prachtige 
strategische locatie, aan een 
hoofdweg en bij een vliegveld 
die onlangs nog zijn opgeknapt 
vanwege het EK Voetbal dat in 
2012 onder meer in deze stad 
werd georganiseerd. Maar Van 
Wijk wil juist naar het oosten 
toe, en dan de grens over. ‘Oe-
kraïne is een zeer interessant 
doorvoerland richting Cen-
traal-Azië. Ook daar wordt fl ink 
in de infrastructuur geïnves-
teerd. Ontwikkeling en moge-
lijkheden genoeg.’

GEERT JAN HAHN
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Een verhuisdoos vol do-
cumenten moesten pro-
jectleider Wim Boogholt 
en zijn collega’s van de 
provincie Friesland naar 

Brussel sturen om subsidie aan te 
vragen voor onderzoek naar ver-
breding van de Kornwerderzand-
sluis in de Afsluitdijk. ‘Alles moet 
in vijfvoud worden ingediend.’ 
Maar gelukt is het wel. ‘50% van het 
onderzoek wordt door Europa ge-
subsidieerd.’
Binnen de in totaal 26 miljard euro 
die vrij is gemaakt ter investering in 
het trans-Europese vervoersnetwerk 
zijn er speciale potten waar de bin-
nenhavens aanspraak op kunnen 
maken, maar ervaring met de aan-
vraag is er nog nauwelijks. ‘De aan-
spraak op dit fonds is nog heel 
nieuw’, zegt Janna van Maar van de 
gemeente Zwolle, die een van de be-
langhebbenden in de Kornwerder-
zandsluisverbreding is. Om die re-
den besloot de Nederlandse 
Vereniging van Binnenhavens on-
derzoek te laten doen naar de wijze 

waarop deze aanvraag het beste kan 
worden aangepakt. 
Het onderzoek is uitgevoerd door  
Freya Diepeveen, destijds studente 
Maritime and Port Management, 
met ondersteuning van Buck Con-
sultants International. Zij conclu-
deerden dat om een aanvraag een 
goede slagingskans te laten hebben, 
er aan een aantal voorwaarden moet 
worden voldaan. 
‘De aanvragers moeten de Europese 
meerwaarde van het binnenhaven-
project aantonen. Samenwerking 
met andere binnenhavens in de re-
gio of grensoverschrijdende samen-
werking is ook belangrijk’, zegt Ire-
ne van Dongen van Buck Consultants 
International. ‘Zo ontstaan volwas-
sen havenprojecten. Brussel vindt 
grotere investeringsprojecten inte-
ressant. Dit zijn studieprojecten met 
een minimale omvang van 1 miljoen 
euro of haveninfrastructuurprojec-
ten van minimaal 2,5 miljoen euro.’  
Belangrijk is volgens de onderzoe-
kers ook om de aanvraag te laten 
aansluiten bij de doelstellingen van 

de TEN-T verordeningen. ‘De partij-
en DG Move en INEA zijn bereid om 
met de binnenhavens te kijken hoe 
een project het best omschreven kan 
worden om deze aansluiting aan te 
tonen’, staat in het eindrapport. 
Deze conclusies sluiten aan op de er-
varingen van Boogholt.  

De casus Kornwerderzand
Het Rijk wil de Afsluitdijk de ko-
mende jaren versterken. In dat pro-
ject is onder andere vernieuwing van 
de stormvloedkering bij Kornwer-
derzand opgenomen. Omdat de 
noordelijke provincies en een aantal 
bedrijven al geruime tijd willen dat 
de sluis bij Kornwerderzand wordt 
uitgebreid zodat ook de kustvaart en 
luxe megajachten erdoorheen kun-
nen, besloten de provincies het Rijk 
te benaderen met een voorstel. ‘Wij 
hebben gezegd, laten we de dijk niet 
allen verstevigen, maar ook kijken 
hoe we de functie kunnen verbete-
ren’, zegt Boogholt. Volgens de pro-
vincie Friesland zijn de scheepswer-
ven rond het IJsselmeer sterk gebaat 

Binnenhavens azen 
Ook de Nederlandse binnenhavens azen op geld uit het TEN-T fonds. Zonder 

dat geld kunnen zij de gewenste bouwprojecten niet uitvoeren. Maar er is 

nog weining ervaring met de aanvraag en die is allesbehalve makkelijk.  
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altijd online via 
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PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Hier in Rotterdam, de thuishaven van 
de redactie, begint het allemaal bij de 
Oude Haven. Die ontstaat rond 1350, 
als er een dam wordt gelegd in het ri-
viertje ‘de Rotte’, ter hoogte van de 
Hoogstraat. Bij de dam gaan vissers 
wonen, de eerste steiger wordt aange-
legd en na verloop van tijd ontstaat er 
handel en scheepvaart waardoor ‘Rot-
terdam’ snel groeit. 

Op die plek, die dus met recht de naam Oude Haven mag dra-
gen, is het nu vooral prettig toeven met een pint op de terras-
sen. Het schijnt overigens dat de precieze locatie van die eer-
ste haven niet meer te traceren is, maar soit. 

In elk geval kunnen we ons er wat bij voorstellen, zo’n eerste 
steiger, zoals er ook ooit een eerste steiger was in Amsterdam, 
of in Vlissingen, of Dordrecht. De steiger die de verbinding 
van water en land symboliseert. Al wat aan land kwam moest 
over die steiger, en omgekeerd ook al wat het land verliet.

Ze leken nogal op elkaar dus. Maar in de vorige eeuw, toen de 
wereldhandel na de oorlog een vlucht nam (uiteraard mede 
dankzij de uitvinding van Malcolm McLean, de container) 
groeiden ze ook uiteen. Rotterdam ontwikkelde zich intussen 
tot grootste haven ter wereld. Een machtige positie, verkregen 
dankzij een geweldige natuurlijke ligging, moderne termi-
nals en hard werken. Zoals heel andere factoren – goedkope 
grond en een overvloed aan elektriciteit – van de Eemshaven 
momenteel een ware dataport maken (zie pagina 13).

Dat havens leiden tot macht weten we al sinds de Gouden 
Eeuw, en eigenlijk al langer, aangezien havens ook al Phoeni-
ciërs, Grieken, Romeinen en andere oude volkeren macht en 
welvaart brachten. Gek genoeg staat China niet in dat rijtje. 
Dat moest niks van de zee hebben.

Hoe anders is het in 2014. Van de tien grootste havens ter we-
reld neemt China er een stuk of acht voor zijn rekening. Rot-
terdam is nog wel de grootste van Europa, maar moet ouder-
wets aan de bak om dat te blijven. Zou het dan geen goed 
moment zijn om de samenwerking nu eens echt vorm te ge-
ven? Naar verluidt is men daar bij het havenbedrijf in de 
Maasstad daadwerkelijk mee bezig. 

Een voorstander van zo’n Port of Holland-idee is econoom 
Michiel Nijdam (zie artikel op pagina 14). Dan kunnen ze 
zich richten op complementaire gebieden. Hij ziet om te be-
ginnen kansen in een afstemming met Amsterdam. Een ha-
ven die momenteel rekent op een nieuwe zeesluis, die er nu 
bijna écht aan zit te komen. Of...? (zie pagina 16-17)

Vanuit de ruimte (of het Verre Oosten) bekeken is het toch 
één noordwestelijke delta, waarlangs je het achterland snel en 
effi  ciënt kan bereiken. Ook de binnenhavens spelen graag een 
rol in dat proces, en azen op Europees geld om hun infra-
structuur te versterken (zie artikel hiernaast). 

Ja, zelfs op een hoger niveau zou samenwerking – of op zijn 
minst afstemming – geen gek idee zijn. En dat weet men don-
ders goed. Onlangs dook een advies op om Europese subsi-
dies bij voorkeur in de zuidelijke havens te investeren. In 
mum van tijd hadden de noordelijke tegenhangers een pissi-
ge brief opgesteld. Geef dat geld nou aan ons, dat is het meest 
effi  ciënt, zo luidde de boodschap. 

Het is tijd om de steigers (nog meer) met elkaar te verbinden.

De eerste steiger
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bij verruiming van de sluis. ‘Dat zou 
naar verwachting leiden tot een om-
zetgroei van 65 miljoen euro per jaar 
voor de werven, wat ook de werkge-
legenheid ten goede komt’, schrijft  
de provincie op haar website. Het 
voorstel van de noordelijke provin-
cies is om de stormvloedkering op 
een andere manier in te richten zo-
dat de sluis makkelijk kan worden 
uitgebreid. ‘Het Rijk wilde twee 16 
meter grote puntdeuren installeren, 
maar wij hebben gezegd: laten we het 
integraler aanpakken. Laten we één 

sluisdeur plaatsen van 25 meter aan 
de noordkant van het complex en 
naast de bestaande sluis een groter 
passeerkanaal aanleggen. Zo ont-
staat één groot schutcomplex en heb 
je er gelijk een binnenhaven bij.’ Het 
Rijk vindt die oplossing interessant 
genoeg om te laten onderzoeken, en 
voor dat onderzoek heeft  Friesland 
subsidie aangevraagd en gekregen. 
‘Wij hebben de aanvraag erg snel 
moeten indienen, want deze moest 
mee in de veegactie van de afgelopen 

ronde, om het maar even oneerbie-
dig te zeggen’, zegt Boogholt. ‘Er was 
nog wat geld over waar wij aan-
spraak op konden maken. Dat moest 
wel in drie weken gebeuren. Geluk 
dat wij hadden is dat we de verrui-
ming van de Kornwerderzandsluis 
konden laten aansluiten bij het rijks-
project, daardoor was veel van de be-
nodigde documentatie al aanwezig.’ 
Op aandringen van het Rijk nam 
Boogholt een bureau in de arm om 
te helpen met het indienen van de 
aanvraag. ‘Dat is wel nodig ook, 

want je moet met het project een plek 
vinden binnen het TEN-T kader en 
alles moet vanuit kernbegrippen in-
houdelijk worden ingevuld. Het is 
echt niet iets waar je even een mid-
dagje voor gaat zitten.’ 

Hoofdcorridor
De plaatsing binnen het TEN-T ka-
der is gelukt door het belang van de 
sluis voor de Noordzee-Baltische 
staten corridor, één van de negen 
hoofdcorridors van het trans-Euro-

pese vervoersnetwerk, aan te tonen.  
Aan het samenwerkingsaspect is 
voldaan door samen te werken met 
de regio. Deelnemers van het project 
zijn naast het Rijk de provincies 
Friesland, Overijssel en Flevoland 
en de gemeenten Harlingen, Zuid-
west-Friesland, Urk, Kampen, Mep-
pel en Zwolle. 
‘Voor de capaciteitsuitbreiding is 
175 miljoen euro nodig’, zegt Boog-
holt. ‘Een deel van dat geld hopen we 
via het Rijk te krijgen, maar verder 
vragen we ook alle belanghebben-
den om een bijdrage, ook de bedrij-
ven.’ Dat betekent dat een bijdrage 
van Brussel als cofi nanciering ge-
zien kan worden.
Hoewel er nog gewacht wordt op het 
geld voor het onderzoek, ‘de honore-
ring is door de vorming van de nieu-
we Europese Commissie iets ver-
traagd’,  werkt Boogholt samen met 
zijn collega’s al aan de subsidieaan-
vraag voor de daadwerkelijke reali-
satie van het project. Want dat de 
partijen geld hebben gekregen voor 
het onderzoek betekent niet automa-
tisch dat zij ook geld krijgen voor de 
realisatie. ‘We willen die aanvraag in 
de huidige call die in februari sluit 
indienen. We verwachten daarvoor 
geen bijdrage van 50%, maar hopen 
op een bijdrage van een procent of 
20.’ Die bijdrage is volgens Van Maar 

noodzakelijk voor de realisatie van 
het project. 

Speciale pot
Interessant aan de nieuwe TEN-T 
regeling is volgens Van Dongen dat 
er meer aandacht voor de binnenha-
vens en de binnenvaart is. ‘Binnen 
het totale bedrag van 26,3 miljard is 
een aantal potjes echt goed voor de 
binnenhavens. ‘Er is een specifi ek 
potje voor havens in het aanvullende 
netwerk, die de negen hoofdcorri-
dors versterken’, zegt zij. Van de 26,3 
miljard euro is 11,3 miljard gereser-
veerd voor het cohesiefonds, dat zich 
richt op nieuwe lidstaten. Dit geld 
zal dus veelal in het oosten van Eu-
ropa worden gespendeerd. Maar op 
de overige 15 miljard kan ook door 
alle landen aanspraak worden ge-
maakt. Eén miljard daarvan is spe-
ciaal gereserveerd voor het aanvul-
lende netwerk. 
Uit het onderzoek van de NVB en 
Buck Consultants is naar voren geko-
men dat er tien Nederlandse kernha-
vens zijn, die direct aan de hoofdcor-
ridors liggen, en 44 binnenhavens  
die onder het aanvullende netwerk 
vallen. ‘Wij hebben hen voor ons on-
derzoek gevraagd welke projecten er 
de komende vijf jaar in hun haven 
gaan spelen om te kijken of die aan-
sluiten bij de TEN-T doelstellingen’, 

zegt Van Dongen. De vraag heeft  ge-
resulteerd in een lijst van 35 havens 
die aangeven wat er voor hen in het 
verschiet ligt. Dat varieert van groot 
onderhoud aan de haven tot de bouw 
van nieuwe terminals, verbreding 
van sluizen en verdieping van kana-
len.
Hoewel een deel van de beschikbare 
fondsen al gereserveerd is voor door 
de Europese Commissie tot belang-
rijk benoemde projecten zoals de 
aanleg van de zeesluis bij Amster-
dam, de vernieuwing van de Beatrix-
sluizen in Nieuwegein en implemen-
tatie van het nieuwe spoorsysteem 
ERBS, is ook voor de binnenhavens 
nog geld beschikbaar. Buck Consul-
tants raadt binnenhavens die daar 
aanspraak op willen maken, met 
klem aan om samen te werken. ‘Iets 
wat al steeds meer gebeurt’, zegt Van 
Dongen, doelend op samenwerking 
tussen onder andere Zwolle, Kampen 
en Meppel en de havens rond de 
Twentekanalen. ‘Door gezamenlijk te 
kijken hoe kansen benut kunnen 
worden en door dit met hulp van een 
bureau goed te formuleren kan goede 
kans gemaakt worden op fi nanciële 
steun uit Brussel. Want de afgelopen 
vijf jaar hadden aanvragen gemid-
deld een slagingskans van 45%.’

TOBIAS PIEFFERS

 op TEN-T geld voor uitbreiding

‘Een verhuisdoos vol documenten
moest er naar Brussel toe.’

BE
EL

D
 R

IJ
KS

W
AT

ER
ST

A
AT

UITBREIDING KORNWERDERZANDSLUIS

Met één grote sluisdeur aan de 
noordkant en een nieuw passeer-
kanaal willen de Provincie Fries-

land en zijn partners één groot 
schutcomplex met binnenhaven 
bouwen. 



Portbase is een 100% neutrale organisatie zonder winstoogmerk.

Van expediteur tot douane, van rederij tot Rijkswaterstaat: 
Portbase verbindt alle havengerelateerde logistieke spelers 
tot één krachtige community. Door slim hergebruik van 
unieke data werken onze aangesloten gebruikers sneller en 
effi ciënter. 24/7, in binnen- en buitenland. Zo versterken we 
gezamenlijk de positie van de Nederlandse havens. 

Wilt u weten hoe we dat precies doen? Scan deze 
advertentie met de Layar app of kijk op portbase.nl

Door 12.351 logistieke  
spelers te verbinden,

maken we onze 
   havens sterker.
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Google zet Eemshaven 
op de kaart

Ze kunnen hun geluk bijna niet op in Eemshaven. 

Behalve kolenschepen weet ook internetgigant Google tegenwoordig zijn 

weg te vinden naar Nederlands meest noordelijke zeehaven.

telijk een principebesluit is om het 
project uit te voeren. Volgens de mi-
nister kan Rijkswaterstaat in het na-
jaar van 2015 met het werk beginnen 
en kan de ‘verruiming’ eind 2017 
klaar zijn. Daarbij gaat ze er wel van 
uit dat er geen beroep meer wordt in-
gesteld bij de Raad van State.

Vaargeul
Met die ‘vaargeulverruiming’ wordt 
Eemshaven bereikbaar voor Pana-
max bulkcarriers met een maximale 
diepgang van veertien meter en 
breedte van 32 meter en ook voor zo-
genoemde Qmax LNG-tankers met 
een maximale diepgang van twaalf 
meter en breedte van 55 meter. Con-
creet betekent dit dat de vaargeul tot 
minstens 300 meter verbreed moet 
worden voor de LNG-tankers en tot 
200 meter voor de bulkcarriers. In  
totaal moet daarvoor bijna tien mil-
joen kubieke meter zand en klei wor-
den weggebaggerd. Daarnaast moet 
er jaarlijks zo’n miljoen kubieke me-
ter zand worden weggebaggerd om 
de vaarweg op diepte te houden.
Maar als er wel beroep wordt inge-
steld, kan het allemaal veel langer 
gaan duren. Het project liep eerder 
al forse vertraging op doordat de 
Raad van State de oorspronkelijke 
plannen afk eurde. Het beroepscolle-
ge vernietigde in 2011 de vergun-
ning omdat de toenmalige minister 
van Verkeer en Waterstaat ‘onvol-
doende waarborgen bood voor een 
veilige afwikkeling van het scheep-
vaartverkeer’. Daarbij ging het voor-
al om de aanleg van een noodanker-
plaats bij Doekegat Reede, die in 
geval van nood beschikbaar moet 
zijn voor getijde-afh ankelijke sche-
pen. Die voorziening zat wel in de 
oorspronkelijke plannen, maar was 
er volgens de Raad ten onrechte uit 
geschrapt. In het tracébesluit van 
Schultz is de noodankerplaats overi-
gens wel opgenomen.
Eemshaven wist een tijdje geleden 
bovendien enige reputatie te verwer-
ven als cruisehaven, dat wil zeggen 
als aanlegplek voor cruiseschepen. 
De Groningse haven kreeg vorige 
maand namelijk bezoek van de 
gloednieuwe ‘Quantum of the Seas’ 
van cruiserederij Royal Caribbean 
International. Die was gebouwd 
door de Meyer Werft  in het Noord-
Duitse Papenburg en voer op de 
maiden trip de Eems af naar de Gro-
ningse haven. 
Het bezoek aan Eemshaven van de 
‘Quantum of the Seas’, één van de 
grootste en duurste cruiseschepen 
ooit gebouwd, maakte deel uit van 
een uitgebreid testprogramma. Na 
afl oop daarvan voer de kolos door 
naar Bremerhaven voor afrondende 
werkzaamheden. Mogelijk kan de 
haven de komende jaren ook de zus-
terschepen ‘Anthem of the Seas’ en 
‘Ovation of the Seas’ verwelkomen. 
Die 970 miljoen dollar per stuk kos-
tende cruisepaleizen komen in 2015 
en 2016 in de vaart.

Directeur Harmen 
Post van Groningen 
Seaports had recht 
van spreken toen hij 
dinsdag 23 septem-

ber 2014 bestempelde tot ‘histori-
sche dag’ voor Eemshaven.
Niemand minder dan zoekmachi-
negigant Google maakte offi  cieel be-
kend in de haven een groot datacen-
trum te willen bouwen. En hoewel 
dat geen ton extra lading oplevert, 
wellicht afgezien van wat bouwma-
teriaal, zet het de Groningse haven 
wel in één klap op de kaart als vesti-
gingsplaats voor internationaal ope-
rerende bedrijven met een grote 
energiebehoeft e.
Want dat lijkt de belangrijkste reden 
te zijn dat Google juist in Eemshaven 
zo’n datacentrum bouwt: de be-
schikbaarheid van veel en goedkope 
stroom. De stroombehoeft e van het 
centrum wordt namelijk geschat op 
zo’n 120 Megawatt, ofwel 120 mil-
joen Watt, wat overeen zou komen 
met het stroomverbruik van onge-
veer een half miljoen huishoudens. 
En die stroom is er in overvloed. In 
de haven staan al drie grote centra-
les, van Electrabel, Nuon en RWE 
Essent, met een gezamenlijk vermo-
gen van meer dan 5.000 Megawatt, 
ongeveer een vijfde van het totale in 
Nederland opgewekte vermogen. 
Bovendien komt er in Eemshaven 
via onderzeese kabels veel in het bui-
tenland opgewekte stroom Neder-
land binnen. 
Zo is het Nederlandse elektriciteits-
net al sinds 2008 via de zogenoemde 
NorNed-kabel verbonden met het 
Noorse net, dat grotendeels met 
elektriciteit uit waterkracht wordt 
gevoed. De verbinding heeft  een ca-
paciteit van 700 Megawatt en komt 
in Eemshaven Nederland binnen. 
Overigens wordt de kabel ’s nachts in 
omgekeerde richting gebruikt: 
goedkope nachtstroom gaat dan het 
Noorse net in, waarmee de reserves 
in de spaarbekkens van de Noorse 
waterkrachtcentrales worden ont-
zien.
Over een paar jaar komt daar nog 
een tweede onderzeese kabel bij. De 
hoogspanningsnetbeheerders Ten-
neT en Energinet uit Denemarken 
hebben namelijk aangekondigd dat 
ze 600 miljoen euro gaan investeren 
in een nieuwe stroomkabel tussen 
het Deense Endrup en Eemshaven. 
Die 300 kilometer lange zogenoem-
de Cobra-kabel gaat vanaf 2019 het 
Nederlandse en Deense elektrici-
teitsnet met elkaar zal verbinden.
TenneT wil zo meer windenergie uit 
Scandinavië importeren. De kabel, 
ook wel ‘interconnector’ genoemd, 
krijgt eveneens een transportcapaci-
teit van circa 700 Megawatt gelijk-
stroom. In Eemshaven wordt een 
schakelstation gebouwd om die om 
te zetten in wisselstroom. De kabel 
wordt in de zeebodem ingegraven. 
Overigens betaalt de Europese Com-
missie 86,5 miljoen euro mee aan 
het project.
Het datacentrum van Google gaat 

ruimte bieden aan tienduizenden 
servers van het internetbedrijf en 
moet uiterlijk in 2017 klaar zijn. Het 
binnenhalen van het centrum mag 
dan voor Eemshaven wereldnieuws 
zijn, voor de internetgigant zelf is het 
eigenlijk niet veel meer dan ‘ongoing 
business’. Wereldwijd heeft  Google 
al twaalf van die centra, waarvan 
vier in Europa. De andere staan in 
België, Finland en Ierland. Te ver-
wachten valt dat er de komende ja-
ren nog meer gebouwd zullen wor-
den omdat er steeds meer 
servercapaciteit nodig is nu er steeds 
meer diensten in de ‘cloud’ worden 
aangeboden.

Werkgelegenheid
Vraag is of het datacentrum Eems-
haven, afgezien van het prestige, veel 
oplevert. Havenbeheerder Gronin-
gen Seaports heeft  weliswaar vijft ig 
hectare grond aan het Amerikaanse 
bedrijf weten te slijten, maar wil niet 
zeggen hoeveel daarvoor betaald 
wordt. De werkgelegenheid is, afge-
zet tegen de hoogte van de investe-
ring, betrekkelijk gering. Het gaat 

om zo’n honderd ft e’s, vooral in de 
bewakings- en onderhoudssfeer. Tij-
dens de bouw zullen er op het hoog-
tepunt zo’n duizend mensen bij zijn 
betrokken.
Eerder dit jaar kon Groningen 
Seaports al een ander ‘historisch 
moment’ melden: de ontvangst van 
het eerste grote kolenschip. Op 20 

maart meerde de 230 meter lange 
‘Mangarella’ met ruim 50.000 ton 
steenkool af in de Wilhelminaha-
ven. Die lading was bestemd voor de 
nieuwe kolencentrale van RWE Es-
sent, die op dat moment aan het 
proefdraaien was. De bedoeling is 
dat er wekelijks zo’n lading gelost 
wordt, als de centrale eenmaal 

draait. Dat had eigenlijk al het geval 
moeten zijn, maar RWE maakte in 
mei bekend dat de opening zeker tot 
het eind van het jaar wordt uitge-
steld.
Het bedrijf zelf noemde schade aan 
de ketel van de centrale als oorzaak 
voor de vertraging, maar los daar-
van zijn er problemen met de na-
tuurvergunning. De Raad van State 
heeft  de oorspronkelijke vergunning 
vernietigd omdat er geen duidelijk-
heid was over de gevolgen van de uit-
stoot. De provincie heeft  daarop 
aanvullend onderzoek verricht en 
verwacht nu dat de Raad van State de 
vergunning alsnog goed zal keuren. 
Dat zou betekenen dat RWE de cen-
trale in gebruik zou kunnen nemen 
en er een kolenstroom van ongeveer 
tweeënhalf miljoen ton per jaar naar 
Eemshaven op gang zou kunnen ko-
men.
Vooruitlopend daarop besloot mi-
nister Schultz van Infrastructuur en 
Milieu het licht op groen te zetten 
voor het uitbaggeren van de vaarweg 
door de Waddenzee van de Noordzee 
naar Eemshaven. Ze heeft  daarover 
een Tracébesluit vastgesteld, wat fei-
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De wekelijkse 
ladingen kolen 
hadden er eigenlijk 
nu al moeten zijn.

ROB MACKOR
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‘Port of Holland’: ideeën genoeg
De Nederlandse zeehavens barsten van groeiambities. Gezamenlijk van Nederland ’s werelds belangrijkste haven maken

blijkt niet mee te vallen. ‘De havens zouden elkaar moeten aanvullen in plaats van beconcurreren.
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vens. ‘Het gaat hier om samenwerking 
op basis van een case-by-case bena-
dering, zowel nieuwe initiatieven als 
versterking van de bestaande sa-
menwerking.’
Zo wordt er gestreefd naar gezamen-
lijke loodsdiensten in het Neder-
landse en Duitse Eemsgebied. Gro-
ningen neemt met het Duitse Emden 
het initiatief om samen te werken in 
het baggeren. In het Noordzeeka-
naalgebied moeten de havenbeheer-
ders van Amsterdam, Velsen, Bever-
wijk, IJmuiden en Zaanstad zoeken 
naar een breed gedragen manier om 
samen te werken. Daarnaast moet er 
onder de noemer ‘Vlaams Neder-
landse Delta’ worden samengewerkt 
tussen Rotterdam, Moerdijk, Zee-
land Seaports, Antwerpen, Gent, 
Zeebrugge. Gesprekken tussen Zee-
land Seaports, Gent en Zeebrugge 
zijn er, maar Rotterdam en Antwer-
pen lijken elkaar nog steeds liever te 
bestrijden dan in het zadel te hou-
den. 
De ontmoetingen tussen de zeeha-
venbeheerders, het bedrijfsleven en 
overheidsvertegenwoordigers zijn 
amicaal. De wil en creativiteit om na 
te denken over hoe zij gezamenlijk 
Port of Holland kunnen versterken 
zijn er ook. Verder geldt voor het 
hele Werkprogramma Zeehavens 
dat het maar moeilijk is om tot con-
crete resultaten te komen. Volgens 
de woordvoerder van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu is het 
daarvoor ook nog veel te vroeg, want 
de partijen hebben het programma 
eind juni pas met elkaar afgesproken 
en het loopt tot 2016. ‘Op een later 
moment kunnen we concrete resul-
taten aangeven.’

De zeehavens in Ne-
derland proberen van 
alles om Nederland 
als een van de meest 
concurrerende mari-

tieme naties te behouden. De ambi-
tie is aanwezig, de bedoelingen zijn 
goed en de gesprekken zijn er ook 
wel. Gepusht door minister Mela-
nie Schultz (Infrastructuur en Mi-
lieu) werken de havenbeheerders 
van Rotterdam, Amsterdam, Zee-
land, Moerdijk en Groningen zelfs 
samen met ondernemersverenigin-
gen en de ministeries van Economi-
sche Zaken en Infrastructuur en 
Milieu om tot gezamenlijke actie-
punten te komen.
Gaat het dan niet goed met de ha-
vens? ‘Jawel, het gaat prima’, zegt 
Michiel Nijdam, als haveneconoom 
verbonden aan de Erasmus Univer-
siteit en een van de opstellers van de 
Havenmonitor. ‘Ik ben nu bezig met 
de havenmonitor van 2013. De cij-
fers zijn nog niet compleet, maar ik 
heb niet de indruk dat het minder 
gaat met de Nederlandse zeehavens.’
Volgens de laatste havenmonitor 
was de totale toegevoegde waarde 
van de aan zeehavens gelieerde acti-
viteiten in 2002 zo’n 26 miljard euro, 
ofwel ruim 5,5% van het BBP. Dat 
aandeel groeide naar bijna 40 mil-
jard euro, ofwel ruim 6,5% van het 
BBP, in 2008 net voor de crisis uit-
brak. In 2012 waren alle aan Neder-
landse zeehavens gelieerde activitei-
ten goed voor 36,2 miljard euro, zo’n 
6% van de Nederlandse economie. 
Nijdam: ‘Wat we nu waarschijnlijk 
wel gaan zien, is dat er steeds meer 
gewerkt moet worden voor minder 
geld. Dat zien we bijvoorbeeld ook in 
het wegtransport, waar je misschien 
zelfs wel de vraag moet stellen of de 

groei in dat transport geen Poolse 
groei is.’
Haveneconoom Nijdam ziet daarom 
ook grote voordelen van samenwer-
ken. Er kan volgens hem veel effi  -
ciënter gewerkt worden als de ver-
schillende havens samenwerken. 
‘Voor heel Nederland geldt dat het 
misschien wel de beste verbindingen 
heeft  met Midden- en Oost-Europa 
van alle Europese landen. Wanneer 
de verschillende havens zich presen-
teren onder de paraplu van Port of 
Holland, dan kan er een enorme ef-
fi ciencyslag worden gemaakt. Er kan 
goedkoper gewerkt worden, omdat 
er centraal wordt aangestuurd. 
Daarnaast kunnen verschillende 
vervoersmodaliteiten op elkaar af-
gestemd worden en havens kunnen 
complementair aan elkaar zijn.’

Slag om lading
Waar de havenbedrijven elkaar eer-
der nog als grote concurrenten zien, 
zijn zij zelf nu ook meer bereid sa-
men te werken. Zelfs in de Rotter-
damse haven, die nog weleens arro-
gantie wordt verweten vanwege het 
solistische optreden, is samenwer-
king geen vies woord meer. ‘Het be-
drijfsleven in de zeehavens ziet zich 
geconfronteerd met een aantal grote 
uitdagingen. De keuze van verladers 
en investeerders voor de Nederland-
se zeehavens is niet meer vanzelf-
sprekend. De slag om de lading is
hevig en de gevolgen van de econo-
mische dip zijn goed voelbaar. In 
Noordwest-Europa dreigt overcapa-
citeit in de raffi  nagesector en bij con-
tainerterminals. Zeehavens in buur-
landen ontvangen daarnaast 
staatssteun, waardoor de concur-
rentiepositie van de Nederlandse ha-
vens onder druk staat’, verklaart Ha-

venbedrijf Rotterdam in juni zijn 
deelname aan het Werkprogramma 
Zeehavens.
De verklaring is niet aan dovemans-
oren gericht. Zeeland Seaports ziet 
wel iets in samenwerking met Rot-
terdam. ‘Wij ontvangen nu nog geen 
lijndiensten, want we hebben geen 
containerterminal’, zegt commerci-
eel directeur Jean Ruinard van Zee-
land Seaports. ‘Maar ik ben wel met 
allerlei partijen aan het praten over 
een containerterminal. We zouden 
in één jaar kunnen groeien naar 
100.000 teu en naar misschien wel 
400.000 teu in vier tot vijf jaar. Sa-
menwerking met Rotterdam zou 
dan erg voor de hand liggen.’

Zeeland Seaports zou naast Rotter-
dam graag als enige Nederlandse ha-
ven een lijndienst ontvangen. De 
Zeeuwse haven lonkt dan vooral 
naar diensten vanuit West-Afrika en 
Latijns-Amerika. Ruinard: ‘We heb-
ben het dan wel over een niche-
markt, denk aan bananen deze kant 
op en wij laden dan uien en aardap-
pelen. Of bepaalde gekoelde vracht.’
Vooral Vlissingen is erg geschikt om 
lijndiensten te ontvangen, bena-
drukt de Zeeuwse havendirecteur. 
Het water heeft  een diepgang van 
16,5 meter, de mogelijkheden voor 
vervoer naar het achterland zijn 

ruimschoots aanwezig: spoor, bin-
nenvaart en wegtransport. Vlissin-
gen heeft  geen last van congestie, dus 
zou de haven ook voor Rotterdam 
een aantrekkelijke uitwijkmogelijk-
heid zijn, wil Ruinard maar zeggen. 

Vrijages
Maritiem onderzoeker aan de Eras-
mus Universiteit Nijdam gelooft  vol-
op in de voordelen van vrijages tus-
sen de Nederlandse zeehavens, maar 
op de korte termijn acht hij samen-
werking tussen Amsterdam en Rot-
terdam het meest nuttig. ‘Amster-
dam ontvangt ook geen lijndiensten. 
Had een containerterminal, maar 
dat was ook niet echt een succes. Nu 
proberen ze weer iets. Amsterdam is 
echter wel de grootste benzine- en 
dieselhaven en doet veel in op- en 
overslag van kolen bestemd voor de 
Duitse industrie. Op dat gebied kun-
nen Amsterdam en Rotterdam el-
kaar natuurlijk prima aanvullen.’
De ideeën over hoe de Nederlandse 
zeehavens elkaar kunnen onder-
steunen en hoe de concurrentieposi-
tie kan toenemen, zijn er wel. Het 
Werkprogramma Zeehavens 2014-
2016 heeft  zelfs concrete actiepunten 
geformuleerd. Voor tien actiepunten 
is de overheid verantwoordelijk, zo-
als het infrastructurele netwerk in 
het achterland en de corridors naar 
Duitsland. Tien andere actiepunten 
moeten door het bedrijfsleven en de 
havenbeheerders worden opgepakt, 
zoals duurzaamheid, innovatie, 
aansluiting op de arbeidsmarkt. 
Een ander heel belangrijk actiepunt 
is samenwerking. De woordvoerder 
van minister Schultz laat weten dat 
het niet alleen om binnenlandse sa-
menwerking gaat, maar ook om sa-
menwerking met buitenlandse ha- GERT VAN HARSKAMP

‘Amsterdam en 
Rotterdam kunnen 
elkaar natuurlijk 
prima aanvullen.’
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De Amerikaanse fabrikant van 

elektrische auto’s Tesla gaat 

uitbreiden in Tilburg. Het 

bedrijf wil er een tweede 

vestiging openen. De nieuwe 

hal is ongeveer 43.000 vier-

kante meter groot en wordt in 

het eerste kwartaal van 2015 in 

gebruik genomen. Hij komt te 

staan op het nieuwe bedrijven-

terrein Vossenberg West II. De 

autoproducent heeft in Tilburg 

momenteel al een distributie-

centrum en eindassemblagefa-

briek voor de Europese markt. 

Die vestiging is in 2013 ge-

opend. Doordat de vraag naar 

elektrische auto’s blijft toene-

men wil Tesla uitbreiden.

Zuidwijk Carrosserieën uit 

Alphen aan den Rijn heeft 

Henk van der Smit aanhang-

wagens uit Boskoop overgeno-

men. Van der Smit stond voor 

de keuze om autonoom uit te 

breiden, of door samen te 

werken. Formeel blijft de bv 

van Van der Smit gewoon 

bestaan. In de praktijk opereren 

beide bedrijven gezamenlijk in 

de markt. Klantenbestanden 

worden gebundeld.

De eerste paal voor een nieuw 

te bouwen Foodgrade Ware-

house van Bakker Transport is 

de grond in. Het nieuwe 

warehouse komt naast de 

huidige locatie in Heerenveen 

en wordt 5400 vierkante meter 

groot. Het warehouse wordt 

voorzien van rijdende palletsys-

temen, waardoor een bela-

dingsgraad van 90% van de 

inhoud haalbaar is. Bakker 

Transport heeft dagelijks 22 

vrachtwagencombinaties 

rijden. Deze vervoeren hoofdza-

kelijk temperature-controlled 

producten voor supermarkt en 

groothandel. Het bewerkings-

gebied is Benelux, Noord-Frank-

rijk en Duitsland. Het nieuwe 

warehouse wordt eind februari 

2015 in gebruik genomen. 

Van den Haak BV uit Gelder-

malsen heeft twee nieuwe 

Scania distributietrekkers in 

gebruik genomen ter vervan-

ging van twee andere Zweedse 

voertuigen. De nieuwe trekkers, 

van het type Scania P320 LA 

4X2 MNA, worden ingezet voor 

de dagdistributie (Transmis-

sion), linehaul verkeer en in de 

automotive nachtdistributie. In 

deze laatste discipline vervoert 

Van den Haak ook onderdelen 

vanuit Scania Parts Logistics te 

Opglabbeek (B) naar de 

Nederlandse Scaniadealers. Van 

den Haak, deel uitmakend van 

TransMission, is een geavan-

ceerde en eigentijdse logistieke 

dienstverlener met ruim een 

eeuw ervaring. 

Jumbo Supermarkten heeft 

een overeenkomst gesloten 

met TIP Trailer Services voor 

het onderhoud en beheer van 

zijn transportvloot. Jumbo 

beschikt inmiddels over een 

groot eigen wagenpark dat 

vrijwel dagelijks de ruim 450 

winkels van de keten bevoor-

raadt. De overeenkomst is 

aangegaan voor een periode 

van drie jaar. 

Het Belgische transportbedrijf 

Ninatrans is tijdens de vierde 

IRU/EU Road Transport Confe-

rence uitgeroepen tot ‘Beste 

Transporteur 2014’. Het bedrijf, 

met een vloot van 110 trek-

kende eenheden en 250 trailers, 

doet er veel aan de CO2-uit-

stoot drastisch te verminderen. 

Daarnaast heeft Ninatrans 

bewezen te innoveren en een 

positieve werkomgeving te 

creëren voor zijn personeel.

Met de bietencampagne in 

volle gang heeft Post & 
Haveman, gevestigd in 

Dronten, 24 nieuwe Volvo FH 

460 trekkers in gebruik geno-

men. Agrarisch transport is een 

van de specialiteiten van Post & 

Haveman; het transport van 

suikerbieten uit de Noordoost-

polder, Oost- en Zuid-Flevoland 

naar de fabrieken van de Suiker 

Unie. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Naast het inzamelen van scheepsafval-
stoffen is Bek & Verburg actief in het rei-
nigen van duwbakken, lichters en zee-
schepen en het  behandelen van schade- 
en restpartijen. Inclusief de benodigde 
operationele activiteiten op locatie. Met 
vestigingen in Rotterdam, Scheveningen, 
Amsterdam, IJmuiden en Den Helder is 
Bek & Verburg in staat de klanten 24 uur 
per dag een totale dienstverlening aan te 
bieden. 

Bek & Verburg is al meer dan 50 jaar 
het aanspreekpunt voor de inzame-
ling van alle soorten afvalstromen 
welke vrijkomen aan boord van 
zeeschepen, en draagt zorg voor de 
administratieve afhandeling en 
coördinatie met de havenautoriteiten 
en milieu-diensten. 

Dé maritieme 
dienstverlener 
over het water

Specialist in:  garbage-transport, removal of all types cargo residues, 
 damaged cargo solutions, Cleaning/sweeping/barges

Montrealweg 140
Havennr. 4267
3197 KH Rotterdam
Tel. 010 - 428 77 44 (24/7)

ZHD - More than 
just a stevedore...

Terminal Dordrecht (Head Office) 
’s-Gravendeelsedijk 175 • P.O. Box 12 
NL-3300 AA Dordrecht • +31 78 6 111 000
info@zhd.nl • www.zhd.nl

Rotterdam 
Dordrecht 
Moerdijk

Ook genoeg van het gesomber over ons wegvervoer? Tijd voor een positieve blik op de toekomst. 
Dit congres biedt ruimte om de uitdagingen te bespreken, zoals de Oost-Europese concurrentie en 
de dalende tarieven. Daarnaast gaan we actief op zoek naar groeimarkten en is er veel aandacht voor 
ontwikkelingen die het wegvervoer verder helpen, zoals de digitale vrachtbrief en zelfrijdende 
vrachtwagens. Kom en praat mee, help de sector vooruit!

Meld unu aan!



De laatste loodjes rond  
Met de verzelfstandiging op zak wacht de Amsterdamse haven de fi nale rond het bouwbesluit voor een nieuwe, grotere zeesluis voor  

Volgens insiders die 
direct betrokken 
zijn bij de laatste 
haalbaarheidsstu-
dies rond de sluis, 

zien de eindberekeningen er beter 
uit dan aanvankelijk aangeno-
men. Ook vallen de fi nanciële ri-
sico’s mee. Daarnaast zou er  
sprake zijn van een aantal techni-
sche meevallers bij de bouw, die 
in totaal is begroot op 850 miljoen 
euro. Begin november behandelt 
de vaste commissie haven van de 
Amsterdamse raad het plan. 
Volgens diverse experts hebben de 
cijfers uit de laatste consultatieron-
de laten zien dat de nieuwe en gro-
tere zeesluis zichzelf al ‘na twaalf 
tot vijft ien jaar kan terugverdie-
nen’ afh ankelijk van de gehanteer-
de groeiscenario’s. Eerder was door 
het onderzoeksbureau Zegering 
Hadders uitgerekend dat de inves-
tering in de zeesluis zonder een 
groei van de huidige container-
overslag zich zal terugverdienen 
over een periode van twintig tot 
dertig jaar. Daarbij werd uitgegaan 
van een rendementsgroei van 6%. 
‘Als je nu met de laatste details naar 
de bedrijfseconomische kant kijkt 
van de nieuwe zeesluis, neem je dit 
besluit binnen een minuut’, stelt 
een bron.

Lage rente
Vooral de historisch lage rente-
stand maakt de fi nanciële proposi-
tie veel beter dan eerder aangeno-
men, aldus een betrokken analist. 
Daarnaast hebben Den Haag en 
Amsterdam nog zicht op een forse 
bijdrage van Brussel uit het subsi-
dieprogramma voor het Trans-Eu-
ropese Vervoersnetwerk (TEN-T) 
van zeker tachtig tot honderd mil-
joen euro, voegt hij er aan toe. De 
provincie Noord-Holland heeft  in-
tussen als een van de onderteke-
naars van het fi nancieringsconve-
nant voor de bouw van de sluis uit 
2009, haar bijdrage in de kosten 
(58,3 miljoen euro) recent goedge-
keurd. Het wachten is eigenlijk op 
Amsterdam, dat rond de 130 mil-
joen euro moet bijdragen. Het Rijk 
staat als bouwheer voor het gros 
van de kosten (574 miljoen euro) 
garant, maar die worden groten-
deels gefi nancierd uit het vervan-
gingsbedrag (450 miljoen euro) dat 
al is gereserveerd voor de meer dan 
85-jarige zeesluis. Het restant moet 
komen uit de eerder genoemde  
TEN-T-subsidiepot.   
De zeesluis moet volgens de plan-
nen ergens in 2019 worden opgele-
verd en Amsterdam weer bereik-
baar maken voor grotere 
zeeschepen. De oude sluis bij 
IJmuiden is nu een blok aan het 
been voor de verdere ontwikkeling 
van de haven en de internationale 
concurrentiepositie. Het bedrijfs-
leven heeft  al laten weten dat de ha-
ven voor het komende jaar al zo’n 
twintig cruises is misgelopen om-
dat een bepaalde rederij het risico 
van de sluis te hoog acht. Dat zijn 
bijna tien miljoen euro die de regio 
Amsterdam verliest, is er bere-
kend. 
De oude sluis, met een lengte van De nieuwe sluis moet onder meer vijftien meter breder worden dan de huidige.
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Het zit in ons karakter

driven by dedication

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en

toegankelijke mensen, dat is ons karakter. Wanneer

je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met 

professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is

ook ons belang. Klanten komen op de eerste plaats. Altijd. 

Wij weten wat belangrijk is voor uw bedrijf. Dat zit in ons 

karakter en is een van onze specialiteiten:

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

  gespecialiseerde terminals voor een breed scala  

aan lading

  u kunt ons 24/7 bereiken op +31 (0)115 647400

www.zeelandseaports.com

 de Amsterdamse zeesluis 
  het Noordzeekanaalgebied af. Niemand ziet het 850 miljoen kostende project sneuvelen, maar twijfel is er wel over de rol van de SP.    

vierhonderd meter, breedte van 
vijft ig meter en een diepgang van 
vijft ien meter, was bij de opening in 
1929 de grootste sluis van de we-
reld. Dat is het bouwwerk al lang 
niet meer. Met de nieuwe sluis met 
een lengte van vijfh onderd meter, 
een breedte van minimaal 65 meter 
en een diepgang van achttien me-
ter krijgt Amsterdam weer een 
deur aan de IJmond die zich kan 
meten met de grootste sluiscom-
plexen van deze wereld, maar 
wordt de hoofdstad tevens als aan-
loophaven meer betrouwbaar. Zo 
is de scheepvaart straks niet meer 
afh ankelijk van de getijden om 
door de sluis te kunnen. 

Aarzeling
Ofschoon er in de Amsterdamse 
haven optimisme is over een posi-
tief besluit door de Amsterdamse 
raad, dat ergens in november of de-
cember wordt verwacht, sijpelt er 
her en der ook wat aarzeling door. 
Volgens voorzitter Frans Baud van 
de havenbelangenorganisatie Am-
ports is het zaak de goede business-
case rond de sluis nog een keer met 

verve uit te dragen. ‘Je denkt dat 
het een no brainer is, maar mijn er-
varing met de politiek is dat je pas 
een besluit hebt als er handteke-
ningen zijn gezet. We zijn er dus 
nog niet, maar het ziet er natuurlijk 
wel heel goed uit.’      
Het kabinet heeft  samen met de 
provincie Noord-Holland en de ge-
meente Amsterdam in 2010 een 
principebesluit genomen over de 
aanleg, fi nanciering en omvang 
van de sluis. Destijds werd tussen 
de partijen afgesproken een laatste 
‘go/no go’-besluit in te bouwen aan 
het einde van het planningstraject 
als alle studies, berekeningen en 
analyses beschikbaar zijn. Dat was 
vooral bedoeld om bij eventuele 
grote tegenvallers of zorgen alsnog 
de mogelijkheid te hebben af te 
zien van de nieuwbouw en alterna-
tieven te bekijken. Dat laatste sce-
nario lijkt met het oog op de laatste 
berekeningen niet het geval te zijn.  
Een probleem voor de voorstan-
ders van een nieuwe zeesluis is wel 
dat het Amsterdamse bestuur en 
de gemeenteraad sinds de verkie-
zingen van begin van dit jaar er ge-

heel anders uitzien. Zo heeft  het 
oude gemeentebestuur van Am-
sterdam van GroenLinks en de 
PvdA plaatsgemaakt voor een coa-
litie van D66 en SP. Dit nieuwe be-
stuurlijke tweespan wil zich graag 
afzetten tegen de erfenis van het 
oude bestuur dat werd gedomi-
neerd door de PvdA. Daarnaast is 
de gehele samenstelling van de ge-
meenteraad veranderd. Zo zitten 
in de vaste raadscommissie Werk 

en Economie, die de havenbelan-
gen behartigt, alleen nog nieuwko-
mers met inhoudelijk bitter weinig 
kennis op het gebied van het meer 
dan vijf jaar oude dossier zeesluis. 
‘Dat is wel een dilemma voor de 
voorstanders van de zeesluis. Het 
maakt alles een beetje onzeker’, al-
dus een analist.  
Ofschoon bij het eerste besluit rond 

de zeesluis alleen de kleine lokale 
partij Red Amsterdam tegenstem-
de, is er wel de vrees bij het Amster-
damse bedrijfsleven dat er zich 
rond het tweede go/no go-besluit 
nog een behoorlijk politiek steek-
spel zal ontwikkelen in de Amster-
damse raad. Coalitiepartij SP heeft  
in het verleden grote vraagtekens 
gezet bij de bouw van een nieuwe 
grote zeesluis en heeft  recent in de 
Provinciale Staten van Noord-Hol-

land tegen de komst van de zeesluis 
gestemd. Een probleem is ook dat 
D66, dat zich altijd een warm voor-
stander van de zeesluis heeft  ge-
toond, tijdens de coalitiegesprek-
ken met de SP geen harde afspraken 
heeft  gemaakt over de zeesluis. De 
twee partijen hebben daarmee el-
kaar voldoende politieke speel-
ruimte gegeven om in dit dossier 

afstand van elkaar te nemen en 
verschillend te gaan stemmen. 
Deze politieke speelruimte zorgt 
bij het bedrijfsleven nog wel voor 
enige onzekerheid over de uitein-
delijke afl oop. Dat wordt nog eens 
versterkt door het feit dat de nieu-
we Amsterdamse havenwethouder 
Kajsa Ollongren (D66) zich in dit 
dossier niet in de kaarten laat kij-
ken. ‘Het onderwerp zeesluis ligt 
binnen de coalitie gevoelig en het 
zal zeker de komende weken en 
maanden nog een aardig politiek 
steekspel zal opleveren’, aldus een 
kenner van de Amsterdamse stad-
politiek. Zijn verwachting is dat de 
SP het onderwerp zal gebruiken als 
wisselgeld bij een ander dossier dat 
haar meer aan het politieke hart 
ligt. ‘Het is geen halszaak voor de 
SP, maar ze willen er eventueel wel 
wat voor terug hebben. Daarnaast 
weten de socialisten ook wel dat 
een meerderheid in de Amster-
damse raad voor de sluis zal stem-
men en ze ook verder moeten met 
D66.’ 

‘Het onderwerp zeesluis ligt binnen
de Amsterdamse coalitie gevoelig.’

JOHN VERSLEIJEN
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AGENDA

Offshore Energy Exhibition  
28 en 29 oktober 

De snelst groeiende offshore-bijeen-

komst voor professionals uit de indu-

strie. Iedereen vanuit de Nederlandse 

offshore windsector die van belang 

is, komt naar deze beurs.  

• www.offshore-energy.biz

ICT & Logistiek  
29 en 30 oktober 

Belangrijk onderdeel van ICT & Logis-

tiek is het inhoudelijke congres- en 

seminarprogramma met diverse 

toonaangevende sprekers die ingaan 

op logistieke uitdagingen.  

• www.ict-en-logistiek.nl

Congres Wegvervoer Nederland
12 november 

Ook genoeg van het gesomber over 

ons wegvervoer? Tijd voor een posi-

tieve blik op de toekomst. Wees erbij, 

praat mee en help het wegvervoer 

weer vooruit!

• www.nieuwsbladtransport.nl/cwn

Luchtvrachtdebat 
27 november 

Hoe staat de sector ervoor? Hoe ont-

wikkelen de diverse markten zich? En 

de vrachtprijzen? De markt gaat met 

elkaar in discussie tijdens het Natio-

naal Luchtvracht Debat. 

• www.luchtvrachtdebat.nl

Ports & Hinterland  
2 december 

De capaciteit in de Rotterdamse ha-

ven wordt dit najaar fl ink uitgebreid. 

Zonder samenwerking is een goed 

bereikbaar achterland onhaalbaar en 

onbetaalbaar. 

• www.portshinterland.com

LNG moet nu ook in 
 VLOEIBAAR GAS   26 trucks, twee pompstations en een zeehaven

Door een moedige stap van 
één familiebedrijf kan 
België zijn achterstand op 
LNG-gebied gaan inlopen. 

Op het terrein van transportbedrijf 
Eric Mattheeuws in Veurne is het 
tweede publiek toegankelijke LNG-
tankstation voor vrachtwagens in 
België in gebruik genomen. Dit sa-
menwerkingsproject tussen het 
transportbedrijf en gastransmissie-
netbeheerder Fluxys wordt fi nanci-
eel gesteund door de Europese Unie. 
Europa streeft  ernaar om op termijn 
langs de grote verkeersassen min-
stens om de 400 km over een LNG-
tankstation te beschikken.
Bedrijfsleider Eric Mattheeuws 
hoopt dat ze met dit initiatief een vi-
cieuze cirkel hebben doorbroken: 
transporteurs investeerden niet in 
vrachtwagens op LNG omdat er 
geen tankstations waren en tanksta-
tionuitbaters investeerden niet in 
LNG omdat er onvoldoende LNG-
vrachtwagens op de baan waren. 
Mattheeuws zelf had begin dit jaar 
bij Volvo alvast 26 LNG-aangedre-
ven vrachtwagens besteld. Zijn vloot 
omvat momenteel 78 trekkers en 155 
opleggers. Zusterbedrijf Transport 
Denecker, gespecialiseerd in bulk-
vervoer, telt 113 opleggers en 78 
trekkers. Samen hebben ze 165 
chauff eurs aan het werk.
De bestelling van Mattheeuws kan 
zwaar doorwegen in het uitzicht van 
het Belgische LNG-landschap. Mo-
menteel zijn er in België slechts 33 
LNG-trucks geregistreerd, tegen-
over 327 in Nederland en 621 in het 
Verenigd Koninkrijk.

Familiebedrijf
Mattheeuws, eerder dit jaar winnaar 
van een Green Truck Award, is een 
echt familiebedrijf, waarin de twee-
de generatie al volop meedraait. On-
der de fi rmanaam Romac baat het 
drie tankstations uit, in Oostende, 
Calais en Veurne. Maandelijks ver-
zetten ze samen 10 miljoen liter 
brandstoff en. Het Veurnese tanksta-
tion van Mattheeuws ligt niet langs 
de autosnelweg, maar trekt zijn 
klanten aan door een lagere prijs dan 
de grote merknamen langs de snel-
weg. Het baseert zijn rentabiliteit op 
een grote omzet. De aantrekkelijke 
ligging op een route tussen Enge-
land en het Europese continent is 
ook een pluspunt: in Engeland is het 
kopen van brandstof voor professio-
neel gebruik fi scaal minder gunstig 
dan op het vasteland, de transport-
bedrijven moedigen hun truckers 
aan zo weinig mogelijk stil te staan 
in Calais – uit vrees voor ongewens-

te passagiers – en de weg naar het 
noorden en het noordoosten via 
Veurne verloopt over taksvrije snel-
wegen, dit in tegenstelling tot alter-
natieve Franse routes.
Mattheeuws had de ambitie om met 
het allereerste Belgische LNG-tank-
station uit te pakken, maar door het 
administratieve vergunningentra-

ject was Adpo, in Kallo, in het Ant-
werpse havengebied, enkele maan-
den eerder operationeel. In Veurne 
konden de bouwwerken pas in mei 
2014 van start gaan. Toch laat hij dit 
niet aan zijn hart komen, omdat 

LNG-gebruik alleen kan toenemen 
als meer stationuitbaters besluiten 
het aan te bieden.
Stefano Campagnolo, project mana-
ger transport bij het Innovation and 
Networks Executive Agency (Inea) 
van de Europese Commissie, merkt 
op dat het tankstation, dat werd ge-
selecteerd op grond van de oproepen 

door Trans-European Transport  
Networks (TEN-T), deel uitmaakt 
van een breder project en interessan-
te lessen moet opleveren voor zowel 
beleidsmakers als industrie. ‘Het 
komt ook op het juiste moment, net 

In Veurne, niet aan de autosnelweg, kunnen LNG-trucks voordelig terecht.

Dit moet interessante lessen opleveren 
voor zowel beleidsmakers als industrie.
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PETER COLON, CONSULTANT
www.bciglobal.com

In een alarmerend rapport hebben 
onze nationale rekenmeesters van de 
Algemene Rekenkamer een hard oor-
deel uitgesproken over de fi nanciële 
huishouding van Rijkswaterstaat. De 
Rekenkamer verwijt de minister van 
Infrastructuur dat zij tot 2020 veel te 
weinig geld heeft  gereserveerd voor het 
noodzakelijk onderhoud aan de rijks-
wegen, met als gevolg grote risico’s 

voor de kwaliteit van het wegennet.

Ik krijg bij dergelijke berichten direct visioenen over ons we-
gennet in 2020. Wordt het zoals in Californië? In een van de 
rijkste gebieden ter wereld is de staat van de snelwegen be-
schamend. Op een tocht langs Los Angeles had ik het idee in 
een ontwikkelingsland te zijn. Tsjonge, wat een gaten zaten 
er in het wegdek. 

Is dit ons voorland? Komen straks alle eieren geklutst aan in 
de supermarkt door alle gaten in onze snelwegen? Of loopt 
het verkeer vast doordat essentiële bruggen niet tijdig onder-
houden zijn en plotseling voor langere tijd niet meer toegan-
kelijk zijn voor vrachtauto’s? 

Dit lijkt een vergaand scenario, maar is toch dichterbij dan 
we denken. Ook in Nederland hebben we hier ervaring mee, 
bijvoorbeeld met het uitvallen van de Stichtse brug tussen Al-
mere en Amsterdam en de rijverboden voor vrachtverkeer 
over de bruggen over het Twentekanaal.

Overigens is dit niet alleen een Nederlands probleem. Met 
name bij onze oosterburen is de situatie nog veel erger. Daar 
is ook de afgelopen jaren veel te weinig aan onderhoud van 
de wegen uitgegeven. Sommige essentiële spoorviaducten 
blijken nog uit de tijd van keizer Wilhelm te dateren, en moe-
ten fl ink opgeknapt worden om nog een tijdje mee te kunnen. 
De sterke nadruk op bezuinigen heeft  duidelijk een groot na-
deel voor de logistiek.

Gelukkig begint het tij te keren, en pleiten steeds meer eco-
nomen en politici voor een inhaalslag. Dit valt mooi samen 
met het vrijvallen van nieuwe Europese fondsen uit het TEN-
T programma, dat vooral ingezet kan worden voor de grote 
verbindingen in Europa. Dat deel van ons netwerk lijkt dus 
wel aan een kaalslag te ontkomen. 

Lastiger wordt het met het uitgebreide wegennet waar de ge-
meenten verantwoordelijk voor zijn. Bijvoorbeeld de ontslui-
tingswegen van bedrijventerreinen en winkelgebieden. Ge-
meenten moeten de komende jaren fors bezuinigen en zullen 
geld eerder besteden aan nieuwe zorgtaken voor de eigen bur-
gers dan aan de wegen. Ondernemers weten dat ze niet moe-
ten bezuinigen op onderhoud, want de bijbehorende proble-
men in het productieproces komen dan wat later weer keihard 
terug. 

Laten we hopen dat het rapport van de Rekenkamer een dui-
delijke wake-up call is voor beleidsmakers. En dat er tijdig 
wordt ingegrepen. Anders kan de mooie positie die Neder-
land op de internationale concurrentielijstjes heeft  gekregen 
wel eens snel geschiedenis zijn.

Nederland, 
let op uw saeck
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De Duits-Amerikaanse Andreas 
Roer (38) leidt sinds kort samen 

met Marco Speksnijder 
Contargo Rhein-Neckar GmbH 

in Ludwigshafen, waartoe de 

locaties Ludwigshafen, 

Mannheim en Germersheim 

behoren. Tot de eerste projecten 

van de nieuwe manager 

behoort de operationele en 

administratieve fusie van de 

divisies Ludwigshafen en 

Mannheim. 

De benoeming 

van Violeta Bulc 

als nieuwe 

Europese 

Transportcom-

missaris is rond. 

De fractieleiders in de verkeers-

commissie van het Europees 

Parlement hebben met haar 

aantreden ingestemd. Bulc is in 

haar land, Slovenië, sinds kort 

minister zonder portefeuille. 

Aanvankelijk zou Slovenië een 

andere kandidaat voor de 

Europese Commissie leveren, 

maar die sneuvelde in het 

Europees Parlement. Aanvanke-

lijk zou de Slowaak Maros 
Sefcovic de post van Transport-

commissaris gaan bekleden. 

Deze werd door Juncker echter 

gepromoveerd tot vicevoorzitter 

van de Commissie. 

Nik Delmeire, 

voorzitter van de 

Belgische 

verladersorgani-

satie OTM, is 

benoemd tot 

secretaris-generaal van de 

European Shippers’ Council 

(ESC). Delmeire was al vicevoor-

zitter van deze Europese 

organisatie van verladende 

bedrijven. Hij blijft tijdelijk ook 

voorzitter van de OTM. Delmei-

re maakte carrière in de 

logistiek bij Agfa-Gevaert. Bij de 

ESC wil hij zich inzetten voor 

vergroening van het transport. 

Het commerci-

ele team van 

Renault Trucks 

Nederland is 

uitgebreid met 

de komst van 

Tobias van Lieshout (foto, 38) 

en Maarten Broens (40), beiden 

in de functie van manager truck 

sales. Samen geven zij leiding 

aan het salesteam van Renault 

Trucks Nederland. Van Lieshout 

is verantwoordelijk voor de 

regio Zeeland, Brabant en 

Limburg en geeft daarnaast 

leiding aan het nationale 

fl eetsales team. Broens geeft 

leiding aan het salesteam in de 

rest van Nederland. 

Carlo Peters 
(50) is sinds 1 

oktober principal 

consultant bij 

Buck Consultant 

International. 

Daar breidt hij het advies aan 

bedrijven met supply chain 

vraagstukken uit met specifi eke 

aandacht voor transportma-

nagement en after market sales 

bij bedrijven in de industriële 

sector, hightech en consumer 

goods.

Alex Dunnink, directeur van 

Dunnink Transport, is onver-

wacht op 37-jarige leeftijd 

overleden. Met zijn broer 

Gerard runde hij Dunnink 

Transport BV in Nieuwleusen.

Tsvi Vered Rosenfeld (87) is 

overleden. Hij was de man 

achter de voormalige Belgische 

rederij ABC Containerline. Ook 

was hij co-chairman van 

Evergreen Line. 

PERSONALIA

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

Falk Courier
Hoogland

Rechtbank 

Midden-Nederland

Z-transport
Nieuwpoort

Rechtbank Rotterdam

Luc Exceptionnel Convoi 
Service BVBA

Merksplas

Rechtbank Turnhout

FD Trans
Izegem

Rechtbank Kortrijk

FAILLISSEMENTENBelgië doorbreken

na de richtlijn voor de ontwikkeling 
van infrastructuur voor alternatieve 
brandstoff en. Die richtlijn heeft  als 
doel de Europese economie meer 
hulpbronneneffi  ciënt en minder af-
hankelijk van olie te maken.’ Hij 
wijst er ook op dat het de eerste keer 
is dat een praktische uitvoering geld 
krijgt. Eerder was er alleen steun 
voor studies en research.

Knowhow
Fluxys legde de LNG-infrastructuur 
in Veurne aan en zal ook instaan 
voor het onderhoud ervan. Het be-
schouwt Veurne als een pilotproject 
op het vlak van engineering, techno-
logie en vergunningen en het uit-
werken van de economische aspec-
ten van een LNG-tankstation. ‘De 
ervaringen opgedaan gedurende de 
bouw en de feedback van Eric Mat-
theeuws als transporteur en exploi-

tant van het tankstation moeten 
aanbevelingen en beste praktijken 
opleveren die kunnen worden ge-
bruikt bij de bouw van bijkomende 
stations’, stelt Fluxys-topman Wal-
ter Peeraer. De bevoorrading ge-
beurt per tankwagen vanuit de 
LNG-terminal van Fluxys in Zee-
brugge. Eni treedt op als commerci-
ele gasleverancier.
Fluxys koestert hoge verwachtingen 
van het gebruik van LNG voor zee- 
en binnenschepen, vrachtwagens en 
kleine industriële afnemers die te ver 
van het gasnet zijn verwijderd en van 
wie het verbruik te klein is om de 
aanleg van extra pijpleidingen zin-
vol te maken. Het zet al een tijdje in 
op het transport van LNG met tank-
wagens. Momenteel bedraagt de 
laadcapaciteit van de terminal in 
Zeebrugge 4.000 tankwagens per 
jaar. Die rijden naar afnemers in Bel-

gië zelf, maar ook in Nederland, het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Frankrijk, Polen, Zwe-
den en zelfs Noorwegen. Momenteel 
zijn veertien transportbedrijven ac-
tief in deze niche. Fluxys wil Zee-
brugge nog sterker positioneren als 
hub voor kleinschalige LNG.
De bouw van een tweede aanlegstei-
ger, die nu bezig is, en die van een 
vijfde tank moeten de capaciteit ver-
groten. De nieuwe steiger moet vol-
gend jaar gebruiksklaar zijn. Drie 
bestaande tanks kunnen 80.000 m³ 
LNG bevatten, de vierde 140.000 m³. 
In de aanvankelijke planning was 
voorzien dat de vijfde tank 160.000 
m³ zou aankunnen, maar de plan-
nen zijn inmiddels aangepast naar 
180.000 m³. Dit is op lange termijn 
belangrijk, want na de bouw van de 
vijfde tanks is er geen ruimte meer 
voor nog een tank op het kunstmatig 
schiereiland waarop de LNG-termi-
nal is opgetrokken. Om in te spelen 
op de groeiende vraag heeft  Fluxys 
alvast de fl exibiliteit vergroot. Zo 
kan er voortaan 24/7 LNG geladen 
worden.

Jaren zeventig
Bij de bouw van de terminal en de 
andere installaties in Zeebrugge, in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw, 
was gewoon de bedoeling om er gas 
uit de landen van export te ontvan-
gen, LNG te hervergassen en het gas 
op te slaan en in het gasnet te pom-
pen. Later kwamen er naast het los-
sen ook het laden van gastankers bij 
en, de service voor LNG-bunker-
schepen en de huidige service voor 
kleinschalig LNG-gebruik. Tegelijk 
wil Fluxys met zijn vestiging in Zee-
brugge een grootschalige speler blij-
ven in het LNG-gebeuren. Nu al kan 
Zeebrugge instaan om 10% van de 
gasbehoeft en van heel Europa te 
dekken. De grote opslagcapaciteit 
zal het mogelijk maken ook meer in 
te spelen op de vraag naar opslag-
ruimte. Fluxys verwacht een toena-
me van die vraag, wegens verschil-
lende oorzaken.
Die oorzaken kunnen prijsschom-
melingen op de internationale markt 
zijn, al dan niet verbonden aan con-
tractuele verplichtingen om het 
LNG (niet) in een bepaald continent 
te lossen, maar ook bijvoorbeeld de 
aanvoer van LNG uit Yamal. Het 
kan voordeliger zijn dan een totaal-
traject met IJszeewaardige tankers, 
het LNG eerst met zo’n schip naar 
Zeebrugge te brengen, het daarna in 
klassieke tankschepen over te pom-
pen en het met die schepen verder
te vervoeren langs meer zuidelijke 
routes.
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Suikeroompjes gezocht voor diesel 
voor Roemeens hultpransport 

naar Roemenië. De stichting werkt 
samen met de Roemeense zuster-
stichting Fundatia Sibiu-Deventer 
en biedt hulp aan in onderwijs, 
(para)medische zorg en op het soci-
aal-culturele terrein. Ook worden er 
tweemaal per jaar pakketten (le-
vensmiddelen) uitgedeeld aan Roe-
meense gezinnen. 
Het komende transport wordt onbe-

Gezocht: brandstofsponsoren voor 
een ideëel hulpgoederentransport 
naar Roemenië. 

Zaterdag 22 november vertrekken 
twee met hulpgoederen geladen 
vrachtwagencombinaties naar de 
omgeving van Sibiu in Roemenië. 
De  goederen bestaan voornamelijk 
uit schoolmeubels en meubilair voor 
ziekenhuizen en kindertehuizen. 
Laten we dus even alle ergernis va-
ren over chauff eurs die in hun cabi-
ne slapen, illegale cabotage of andere 
ellende die wordt geassocieerd met 
Oost-Europa; we gaan het nu even 
over hún ellende hebben. Want die is 
er natuurlijk nog wel degelijk, ook al 
is er veel verbeterd sinds de val van 
de Muur en ook al is Roemenië in-
middels lid van de EU.
En daarom organiseert de Stichting 
Deventer-Roemenië, die dit sinds 
1989 doet, een humanitair transport 

HUMANITAIRE ACTIE

zoldigd uitgevoerd door Alex de 
Weerd, Johan de Weerd, Paul Dalm 
en Joris van Hintum (op de foto van 
links naar rechts). Ze maken gratis 
gebruik van trucks van Verkeers-
school De Weerd en DKS Logistic 
Service. Zou u misschien als sponsor 
willen optreden voor de branstof-
kosten? Meldt u dan aan via het
e-mailadres pdalm@dks.nl | PW

Krijg nou t**ten!

Het mag wat kosten, maar 
dit gaat iedereen zien, moet 
een Moskous reclamebureau 
gedacht hebben.

Het verkeer in Rusland is al legenda-
risch gevaarlijk. Check maar eens 
wat fi lmpjes op YouTube: auto’s die 
op zwaarbesneeuwde wegen ineens 
op de kop voor je langs vliegen, 
trucks die al rijdend in brand vliegen 
en allerlei andere objecten die op je 
voorruit afstormen (even googelen 
op Russian Traffi  c). 
Kwestie van een duivelse combinatie 
van gehavende wegen, streng kli-
maat met vorst en neerslag, en niet te 
vergeten de wodka. Maar intussen 
kunnen we aan dat lijstje ook een an-
der gevaar toevoegen: borsten. 
Want wat had een geniale reclame-
man (we gaan er logischerwijs maar 
vanuit dat het een man is...) in Mos-
kou bedacht, om voor eens en altijd 

het record ‘afl eiding’ te behalen? 
Niet een sexy dame op een vast punt, 
bijvoorbeeld een billboard, nee, een 
megareclame bestaande uit de foto 
van een bijna naakte boezem, op een 
vrachtwagen die door het centrum 
van Moskou rijdt. Toegegeven, de 
blote vrouwenborsten zijn bij de te-
pels afgedekt met een blauwe streep. 
Met de slogan: ‘Ze hebben aantrek-
kingskracht’. And so they did...

Statistieken
De uitkomst laat zich raden: 517 on-
gelukken in slechts een dag tijd. Om-
dat statistieken in het land van Poe-
tin niet altijd betrouwbaar zijn, 
moeten we een slag om de arm hou-
den, maar dat er echt dingen mis 
gingen blijkt ook uit het ooggetuige-
verslag van Ildar Yuriev (35).
Hij was een van de bestuurders die 
betrokken raakten in een ongeluk. 
‘Ik was op weg naar een vergadering 
toen ik de borsten voorbij zag ko-

men. Vervolgens reed de auto achter 
mij op mij in. De bestuurder zei later 
dat hij was afgeleid door de reclame.’
Het reclamebureau heeft  laten weten 
alle schade te zullen vergoeden. ‘We 
zijn van plan een nieuw soort recla-
meformat op de markt te brengen en 
moedigen bedrijven aan hun recla-
meboodschappen op de zijkant van 
vrachtwagens te plaatsen. We dach-
ten dat dit een goed alternatief was 
voor reclame op openbaar vervoer’, 
aldus een woordvoerder.
Overigens hoort vrachtwagenchauf-
feur ook in Nederland tot de vijf ge-
vaarlijkste beroepen (na bouwvak-
ker, elektromonteur, loodgieter en 
lasser, laders en lossers), blijkt uit on-
derzoek van de Inspectie voor SZW. 
Enig voordeel dat truckers hebben, 
is dat ze niet afgeleid worden door 
wat er op de zijkant van hun eigen 
vrachtwagen staat...

Niets meer aan toe te voegen.
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Giovanni van Bronckhorst is 
blij met de steun die hij van 
RWG krijgt voor zijn 
stichting S.V. GIO, die 
basisscholieren helpt met 
reken- en taalproblemen.

We geven 
deze kinderen 
een voorzet 
en die koppen 
ze zelf in.
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Hij hief, op een terrasje aan het Vrijt-
hof, ontspannen een goed glas trappis-
tenbier. De serveerster bracht gratis 
nootjes en schonk ons, hem eigenlijk, 
een stralende glimlach. Het was een 
aardige dag, zeer geschikt voor een ex-
tra afl evering van de Amstel Gold Race 
2014.
‘Ach, het is zo’n prachtig bedrijf ’, zei 
hij. ‘Als ik op Schiphol die blauwe toe-

stellen zag, dacht ik steeds: ik had piloot moeten worden.’

Ik keek hem een beetje schuin aan van boven mijn tripel. 
‘Maar je wás helemaal niet zo vaak op Schiphol, heb ik begre-
pen. Je was daar vooral bewust onzichtbaar. En piloot? Mis-
schien vonden ze je toch vooral, sorry dat ik het zo zeg, een 
brokkenpiloot.’

Hij zuchtte diep. ‘O, dat. Jongen, ik sprak veel beter Frans dan 
al die grijze muizen in Amstelveen. Het cabinepersoneel 
bood me spontaan een loonsverlaging aan als ik me vaker in 
het vliegtuig liet zien. Zeg niet dat ik geen geld heb bespaard 
voor de maatschappij. Maar dat wil nou eenmaal niemand 
zien.’
Er steeg een vliegtuig op van Maastricht Aachen Airport. 
‘Transavia’, merkte hij achteloos op. ‘Groen. Op weg naar Te-
nerife. De vlucht is een beetje vertraagd.’
‘Je hebt niet veel met Transavia’, probeerde ik hem te stangen. 
‘Je hebt liever dat Ryanair een vast honk op Schiphol krijgt.’

‘Dat is een rare suggestie’, vond hij. ‘Ik heb me in Parijs de 
blaren op de tong gepraat om van Transavia dé prijsvechter 
binnen Air France-KLM te maken. Maar daar kwam bij Air 
France die pilotenstaking overheen. En Schiphol? Dat heb ik 
niet in de hand, al dacht Alexandre (de Juniac, CEO AF-KL, 
red.) dat de NVLS uit mijn hand zou eten.’
Hij deed een greep uit het bakje nootjes.
‘Iedereen veronderstelde dat je de politiek wel zou kunnen be-
invloeden’, zei ik. ‘Daarvoor was je immers oud-verkeersmi-
nister. Dat je geen dagelijkse leiding gaf aan KLM was bij-
zaak. Maar in de hoofdzaak produceerde je niet.’

‘Wat is de waarde van oud-ministers in het bedrijfsleven?’, 
wilde ik wel eens weten. Ik moest denken aan Gerrit Zalm, 
die wél zijn plekje had gevonden. Hij dronk zijn glas uit en 
keek naar zijn racefi ets, die illegaal aan een lantaarnpaal vast-
geklonken stond. Hij stond op. ‘Wat de gek ervoor geeft ’, zei 
hij en drukte me een tientje in de hand.

Aan het Vrijthof


