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Oxbow: een  

In het kielzog van de overnamestrijd tussen 

Hestya, HES Beheer en Atic Service dook opeens 

de naam Oxbow op. Wie is de speler, die een fors 

belang verwierf in drie bulkterminals in Zeeland 

en Amsterdam?

Patrick Brüning van Oxbow: ‘We zijn geen terminals aan het sparen.’

H
et waren niet de 
minste namen, die 
het afgelopen jaar 
de revue passeer-
den. Na een inge-

wikkeld overnametraject van 
meer dan een jaar kwam HES, het 
grootste overslagbedrijf van droge 
bulk in Noordwest-Europa, in 
handen van Hestya. Dat bleek een 
overnamevehikel te zijn van Ri-
verstone en Carlyle, twee enorme 
Amerikaanse investeringsclubs, 
in elkaar geschroefd door de Ne-
derlandse entrepreneur Marcel 
van Poecke, bekend van onder 
meer oliebedrijf Petroplus.
Tussendoor speelde de acquisitie 
door HES van zijn Franse branche-
genoot Atic Service, waar groot-
aandeelhouder Arcelor-Mittal 
voor de juiste prijs wel van af wilde. 
Maar van meet af aan was ook dui-
delijk dat die combinatie een voor 
Brussel onaanvaardbaar groot 
marktaandeel zou krijgen. Van-
daar dat er een parallelle deal no-
dig was met een derde, bevriende, 
partij, aan wie een deel van het to-
taal verkocht kon worden, als de 
overname van Atic door zou gaan.
‘Wij hebben al in een heel vroeg 
stadium onze vinger opgestoken’, 
zegt Patrick Brüning, wiens visite-
kaartje de titel van senior vice pre-
sident of International Business 
van Oxbow Energy Solutions ver-
meldt. Concreet betekent dat dat 
hij verantwoordelijk is voor de 
niet-Amerikaanse belangen van 
het Oxbow-concern, waaronder 
het ongeveer vijft ig werknemers 
tellende Europese hoofdkantoor in 
Rotterdam.

Onzekere tijd
‘We hebben laten weten dat we 
graag een controlerend belang wil-
den in Ovet Holding, die partici-
peert in de Ovet-terminals in Ter-
neuzen en Vlissingen en in de 
OBA-terminal in Amsterdam. 
Harmen Sliep (de in februari aan 
de kant gezette CEO van HES – 
red.) stond daar positief tegenover’, 
vertelt  Brüning in zijn kantoor met 
een adembenemend uitzicht over 
Rotterdam, want gesitueerd op de 
39ste verdieping van de Maastoren 
aan de voet van de Erasmusbrug.
Daarmee brak een onzekere tijd 
aan, want, zegt Brüning, ‘als HES 
niet tot een deal zou komen over 
Atic, hadden wij ook geen deal’. De 
belangen waren bovendien groot, 
want met 65 miljoen euro is het de 
grootste overname die het Ameri-
kaanse concern toe nu toe in Euro-
pa heeft  gedaan. ‘Het is een onge-
loofl ijk spannende deal geweest, 
maar ik heb wel steeds de overtui-
ging gehad dat het goed zou ko-
men’, blikt hij terug. Op 30 juni was 
het dan uiteindelijk zo ver. HES 
maakte bekend dat Atic voor 155 
miljoen werd overgenomen en dat 
tegelijkertijd 50,l% van de aande-
len in Ovet Holding werd overge-
daan aan Oxbow.
Maar waarom wilde Oxbow deze 
overname eigenlijk zo graag? Brü-
ning: ‘We zijn een handelsbedrijf. 
Anders dan een jaar of tien geleden 
in de internationale grondstoff en-
handel heb je tegenwoordig assets 
nodig om productstromen aan je te 
kunnen binden. Dat komt onder 
meer door de opkomst van inter-
net. Als een importeur tegenwoor-
dig grondstoff en uit Zuid-Amerika 
wil importeren, zoekt die eerst het 
internet af in plaats van direct een 
handelaar te bellen. Ik schat dat nu 
al zo’n 90% van onze omzet aan ac-
tiva is gerelateerd.’ Daarnaast had 

het concern nog een defensieve re-
den: ‘We wilden niet dat die termi-
nals in handen van de concurrentie 
zouden vallen.’
Het belang van Oxbow ligt vooral 
in de overslag van petcoke, met 
name bij Ovet in Terneuzen. Dat is 
een bijproduct van olieraffi  nage, 
dat onder meer in de staal- en alu-
miniumproductie en als bijstook in 
kolencentrales wordt gebruikt. Het 
bestaat bijna volledig uit koolstof 
en ontstaat door het residu van het 
raffi  nageproces nogmaals te destil-
leren. De prijs ervan fl uctueert 
fors. Nu schommelt die tussen de 
50 en 150 dollar per ton, maar er 
zijn de afgelopen jaren ook pieken 
geweest van 350 dollar tot een ne-
gatieve waarde, waarbij raffi  nade-
rijen dus moesten betalen om de 
petcokes af te laten halen.

Marktleider
‘Terneuzen is met een aanvoer van 
zo’n 500.000 ton per jaar de Euro-
pese marktleider in petcoke en die 
positie wilden we beschermen’, legt 
Brüning uit. Hij benadrukt dat de 
terminal als onafh ankelijke facili-
teit voortgezet zal worden. ‘Pet-
coke is ook maar goed voor zo’n 

15% van de omzet, dus daar kan de 
terminal niet op draaien. We krij-
gen als Oxbow ook geen korting 
ofzo.’ Op de vraag of er meer over-
names in de pijplijn zitten, zegt hij 
dat ‘Oxbow geen terminals aan het 
sparen is’. Maar, zegt Brüning, ‘als 
zich een kans voordoet die ons 
goed past, zullen we daar serieus 
naar kijken. Uitgangspunt is dat 
het onze handelsactiviteiten moet 
ondersteunen.’
Hoewel Oxbow in de Nederlandse 
havensector nog geen hele bekende 
naam is, heeft  de groep een lange 
voorgeschiedenis, die nauw met 
die van de Rotterdamse haven is 
verweven. Het moederbedrijf is het 
in West Palm Beach, Florida, ge-
vestigde Oxbow Carbon & Mine-
rals LLC (OCM), dat in 2007 de 
Nederlandse roemruchte Scheep-
vaart en Steenkolen Maatschappij 
(SSM) overnam en omdoopte tot 
Oxbow Coal BV.
De geschiedenis van SSM gaat te-
rug tot 1898, toen dat in Hamburg 
werd opgericht, maar het hoofd-
kantoor in Rotterdam werd geves-
tigd. SSM werd opgericht door de 
American Petroleum Company 
voor de handel en import van Brit-
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In gorillaland is het een kwestie van ge-
noeg bananen eten en hard op je borst 
roff elen, maar in de transport en logis-
tiek komt er iets meer bij kijken. Hoe 
begin je een bedrijf en worstel je jezelf 
naar een nieuw plekje in de markt? 
Hoe kun je daar de koning uitdagen 
om zelf de beste te worden, en hoe – het 
allermoeilijkste van alles – kun je bo-
ven op de apenrots blijven?

Overigens niet voor niets ook de bijnaam van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken: apenrots. Want niets dierlijks is de 
mens vreemd. Er zijn bijvoorbeeld ook genoeg management-
boeken die de link naar de dierenwereld maken. Er leiden veel 
wegen naar Rome, zullen we maar zeggen. 

Hoe dan ook, je zult het zonder een fl inke dosis creativiteit en 
doorzettingsvermogen niet redden in de jungle die economie 
heet. Of je nu binnenkomt met een grote zak geld, zoals het 
geval is bij Oxbow (zie artikel hiernaast) en waarschijnlijk 
ook bij investeerder Dick Burger, die achter de overname van 
Vos Logistics zit (zie pagina 7). Of dat je aankomt met een wat 
kleiner bedrag, zoals bij het Belgische project Watertruck (zie 
pagina 10). 

Wat opvalt is dat innovatie een grote rol speelt in de ontwik-
keling van de sector, mede gestimuleerd door de overheid, 
maar ook door andere partijen zoals de havenbedrijven. Een 
mooi voorbeeld is de RDM Campus in Rotterdam (zie artikel 
op pagina 14-15). Waar ooit grote aantallen arbeiders de hand 
legden aan de toenmalige reuzen van de zee, is de scheeps-
werf nu veranderd in een laboratorium vol innovatieve be-
drijfj es. Sommigen uit deze kweekvijver zullen het wellicht 
nog ver schoppen.

Het kan ook een kwestie zijn van locatie, zoals de haven van 
Curaçao (zie artikel op pagina’s 17, 18 en 19). Ging het daar 
misschien wat moeizamer wat betreft  de overslag van contai-
ners, des te fl orerender is daar de cruise-industrie. Als er twee 
tegelijk liggen, wat wel eens voorgekomen is, ligt de scheep-
vaart er meteen een dag stil. Zo groot zijn die cruiseschepen 
tegenwoordig, drijvende paleizen.

Een ander punt om je mee te onderscheiden is duurzaamheid. 
Zo maakt de binnenvaart steeds meer gebruik van LNG als 
brandstof (zie pagina 22-23) en schakelt een enkel vooroplo-
pend vrachtwagenbedrijf zelfs al over op het net iets andere 
CNG (zie pagina 5).

Of je blaast een oud merk nieuw leven in, zoals bij Chartair, 
dat kan natuurlijk ook (zie pagina 25). Of je profi leert je in de 
advisering over een nieuw soort bedreigingen voor bedrijven, 
zoals cyberrisico’s (zie pagina 21). Zonder ondernemers kan 
geen enkele sector, en dat de koplopers worden uitgedaagd 
door nieuwkomers en iets oudere concurrenten, houdt ze ge-
zond. Net zoals de apen op de rots.

Als uitsmijter hebben we een exclusief interview met Martin 
Schröder, de oprichter van het momenteel zo veelgeplaagde 
Martinair (zie pagina 27). We geven toe, hij is geen koploper 
(meer) noch een uitdager, deze heer van stand die we respect-
vol als een zilverrug mogen beschouwen, maar toch wel in ze-
kere zin een nieuwkomer. Hij hoopt namelijk tot het selecte 
rijtje van ruimtereizigers te gaan behoren. 

We wensen Martin Schröder een behouden vlucht, en u veel 
leesplezier! 

De beste
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oude bekende  

BILL KOCH EN Z’N BROERS

Oxbow is eigendom van  de 
schatrijke Amerikaan Bill Koch 
(spreek uit Kook), die het bedrijf 
in 1983 oprichtte. De groep is 
goed voor een jaaromzet van 
zo’n vier miljard dollar en han-
delt behalve in petcokes onder 
meer in zwavel, kunstmest, gips, 
steenkool en andere soorten 
cokes.
Bill heeft nog drie broers met 
wie hij enkele jaren eerder het 
familiebedrijf Koch Industries 
erfde. Hij begon echter liever 
voor zichzelf maar hoewel Bill 
bepaald niet slecht heeft ge-
boerd, zijn de broers met z’n 
drieën nog wel een paar maten 
groter: met een omzet van 115 
miljard dollar (2013) is Koch Indu-
stries op de ranglijst van Forbes 
het op één na grootste Ameri-
kaanse bedrijf, dat volledig in 
particuliere handen is.

se steenkool en het leveren van 
bunkerkolen aan stoomschepen. 
Rond 1906 kwam het bedrijf in 
handen van de broers Willem en 
Arie Pieter Van der Vorm, bekend 
van de Holland Amerika Lijn, te-
genwoordig HAL Investment.

Tromgeroffel
OCM had een paar jaar daarvoor 
al, in 2003, een overname gedaan 
die zijn  weerslag in Rotterdam zou 
hebben. Het kocht toen het even-
eens Amerikaanse Applied Indu-
strial Materials Corporation, kort-
weg Aimcor. Daarmee werd de 
groep niet alleen wereldmarktlei-
der in de distributie en logistiek 
van petcoke, maar ook eigenaar 
van een brikettenfabriek in het 
Rotterdamse Botlekgebied. Het be-
drijf was eind jaren tachtig met veel 
tromgeroff el binnengehaald als 
een grote investeerder door nie-
mand minder dan de gevallen ha-
venkoning Willem Scholten. De fa-
briek werd inderdaad gebouwd, 
maar bleek een jammerlijke mis-
lukking. Wat in het laboratorium 
wel werkte, briketten maken van 
het petcoke, lukte in de praktijk 
niet want de briketten vielen 

prompt uit elkaar. Na vier jaar ex-
perimenteren, en negentig miljoen 
armer, trok Aimcor in 1995 de 
stekker uit het project.
‘Ik heb indertijd de verf nog besteld 
om de naam op die fabriek te laten 
overschilderen, die pal aan de A15 
stond. Zo’n leegstaande fabriek is 
natuurlijk geen hele goede recla-
me’, herinnert Brüning zich nog. 
Hij zat op dat moment bij het be-
kende Rotterdamse scheepvaart-
bedrijf Gans Transport, dat in han-
den was van Aimcor. Hij was daar 
in 1996 binnengekomen als hoofd 
van de boekhouding, met de toe-
zegging dat hij zou kunnen groeien 
‘in de havenbusiness’.
Dat is gelukt, want na de overname 
van Aimcor door OCM in 2003 
kreeg Brüning, inmiddels direc-
teur van Gans Transport, er de ver-
antwoordelijkheid voor de ver-
koop van petcoke in Europa bij. 
Met de overname van SSM onder-
ging die activiteit al een forse uit-
breiding en met de Ovet-deal is er 
ook nog eens een forse stuwadoor-
stak bijgekomen. Het wachten lijkt 
op de volgende stap.
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Ongeacht wat, ongeacht wanneer, ongeacht waar! Wij van Buss Port Logistics ontwikkelen uw op maat 

gesneden logistieke oplossing en voeren die voor u uit op één van onze twaalf effi ciënte multipurpose-terminals 

in Duitsland, Nederland en Turkije.

Sinds 2011 is de Orange Blue Terminal in de Eemshaven gevestigd. 24 uur per dag en 365 dagen per jaar zijn 

wij actief in elke schakel van de logistieke keten. Of het nu gaat om stuwen, lashing & securing, transport 

of exportverpakking – wij bieden u exact de dienstverlening die u nodig hebt. Situatie en uitrusting ter plaatse 

spreken boekdelen: een terminaloppervlakte van 250.000 m2, RoRo-faciliteiten, een kadelengte van 700 m 

en bovendien een zwarelastkade met een draagvermogen tot 20 ton. En dankzij de moderne techniek zijn wij 

uitstekend uitgerust voor de overslag van zware lading. Ook voor de offshore-logistiek voor wind-, olie- en 

gasindustrie vormen wij een uitstekende uitvalshaven.

Meer informatie daarover op www.orange-blue-terminals.nl.
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Koploper in ‘dual fuel’
De Britse vervoerder Howard Tenens had, met Nederlandse hulp, de

Europese primeur: de eerste Euro 6-vrachtauto die op zowel diesel als

CNG-aardgas kan rijden. Het familiebedrijf opende ook vier tankstations

in Engeland waar CNG kan worden getankt.

en Renault Premium. Howard Te-
nens is in het Verenigd Koninkrijk 
niet de enige klant van Prins Auto-
gas. Zo liet TNT vorig jaar 80 van 
zijn 120 zware bedrijfsvoertuigen in 
dat land converteren om 8 tot 10% 
op zijn brandstofk osten te besparen.

Subsidie
Bij Howard Tenens loopt tot maart 
2016 een project, uitgevoerd met vier 
partners, om nog eens 41 trucks om 
te bouwen op het gebruik van zowel 
diesel als aardgas. De vijf ontvangen 
daarvoor een subsidie van de Britse 
overheid van 1,26 miljoen pond, 
waarmee in Swindon inmiddels ook 
het vierde CNG-pompstation van 
Howard Tenens kon worden ge-
opend. Bij dat station kunnen 125 
vrachtauto’s per dag van schone 
brandstof worden voorzien.
Schone brandstof? Zeker, dual fuel-
rijden scheelt gemiddeld 9% in de 
uitstoot van CO2, zo wees een rap-
port in opdracht van het Britse De-
partment for Transport afgelopen 
zomer uit. Dit dan op basis van de 
berekeningswijze ‘tank to wheel’, 
dus gerekend naar verbruik en uit-
stoot per rit, waarbij ook rekening is 
gehouden met het verbruik van die-
sel. Helaas is er een voortraject tot de 
tank, ‘well to wheel’ genaamd, waar-
bij de schonere brandstof moet wor-
den opgepompt, bewerkt en ver-
voerd naar het pompstation. Dat 
traject bederft  de milieuprestatie 
enigszins, waardoor de uitstootver-
mindering op deze basis berekend, 
en rekening houdend met het ver-
bruik van diesel, tot 6% terugvalt.

S
inds kort rijden er in Eu-
ropa Euro 6-vrachtauto’s 
rond die door zowel diesel 
als CNG, samengeperst 
aardgas, worden aange-

dreven. Dat is te danken aan de 
Britse wegvervoerder Howard Te-
nens, die een Mercedes-Benz Ac-
tros Euro 6-voertuig aanschaft e en 
het liet ombouwen door het Neder-
landse Prins Autogas. Howard Te-
nens had geen zin te wachten tot de 
vrachtautofabrikanten zelf met 
‘dual fuel’-vrachtauto’s op de markt 
zouden komen. Het bedrijf laat 
Prins nu ook een DAF converteren.
Howard Tenens is een middelgroot 
familiebedrijf met zijn hoofdvesti-
ging in Stroud, in de Cotswolds 
(Gloucestershire). Het heeft  in het 
Verenigd Koninkrijk vijft ien depots 
en beschikt over een vloot van onge-
veer 160 distributievoertuigen. Ho-
ward Tenens maakte van duurzaam 
vervoer begin deze eeuw een ‘big is-
sue’. Dat begon met voor de hand lig-
gende maatregelen als zuinig rijden, 
route-optimalisatie en terugdrin-
ging van het aantal lege kilometers.
Ook werden, zo’n vijf jaar geleden, 
dubbeldeks trailers geïntroduceerd, 
waarmee per rit veel meer pallets 
met moeilijk stapelbare goederen 
kunnen worden vervoerd. Op dat 
ogenblik begon Howard Tenens bo-
vendien te experimenteren met 
vrachtauto’s die op een mix van die-
sel en schonere brandstoff en kunnen 
rijden. Daarna volgden de ontwik-
kelingen elkaar snel op. In 2010 
opende het bedrijf zijn eerste CNG-
tankstation in Engeland. Het heeft  
er inmiddels vier, in Andover 
(Hampsire), Boston (Suff olk), Lon-

den en in Swindon (Wiltshire).
Ook andere vervoerders met een 
dringende behoeft e aan deze brand-
stof mogen er komen volmaken. 
Goed nieuws dus voor transporteurs 
uit bijvoorbeeld de Benelux die met 
diesel/CNG-voertuigen rijden. Want 
pompstations in Groot-Brittannië 
waar CNG leverbaar is, zijn niet dicht 
gezaaid. Al met al telt het land er vol-
gens gegevens uit september van dit 
jaar slechts zeven. In België zijn het er 
al negentien, in Nederland 128 en in 
Duitsland niet minder dan 921. Voor 
LNG zijn de tankgelegenheden in de 
Benelux nog schaarser. Nederland 
telt drie pompstations die dit gas in 
voorraad hebben, België vooralsnog 
slechts één. Er zijn in beide landen 
wel plannen voor een fl inke uitbrei-
ding van dit netwerk. In Luxemburg 
kan overigens op zes plaatsen CNG 
worden getankt.

Prijsvoordeel
CNG en LNG gelden als veel milieu-
vriendelijker dan diesel en zijn bo-
vendien goedkoper. Ze zijn beide 
een fossiele brandstof, maar de uit-
stoot van CO2 en andere broeikas-
gassen is tot 30% geringer dan die 
van diesel. Het prijsvoordeel kan 40 
tot 60% bedragen. Daar staat wel te-
genover dat een vrachtauto op diesel 
aanzienlijk grotere prestaties levert. 
LNG, de vloeibaar gemaakte variant 

van aardgas, heeft  een energiedicht-
heid van 60% van die van diesel. De 
energiedichtheid van CNG, samen-
gedrukt gas, is nog ruim een factor 2 
kleiner dan die van LNG.
Hoe dan ook hebben beide aardgas-
varianten een ware opmars gemaakt 
in het wegvervoer. Massaal zijn 
transporteurs gaan onderzoeken 
voor welk doel deze vormen van 
aardgas rendabel kunnen worden 
aangewend. Daarbij speelt de nog 

beperkte verkrijgbaarheid een be-
langrijke rol. De voordelen zijn nog 
het grootst in het distributievervoer 
over kortere afstanden, waarbij som-
mige bedrijven, zoals Howard Te-
nens in Engeland en bijvoorbeeld 
Rotra in Nederland er dus voor heb-
ben gekozen te investeren in eigen 
tankfaciliteiten voor CNG, respec-
tievelijk LNG.
Inmiddels rijdt bij Howard Tenens 
ruim een derde van de vloot, onge-

veer zestig voertuigen, op ‘dual fuel’: 
diesel en CNG. Het bedrijf heeft  ook 
een twintigtal vrachtauto’s die op 
diesel en biomethaan rijden. Met de 
grootschalige inzet van vrachtauto’s 
die met dit mengsel van brandstof-
fen kunnen rijden hoopt Howard 
Tenens zijn uitstoot van broeikas-
gassen de komende jaren met 60% te 
verminderen.
Met zijn eerste Mercedes Actros 
Euro 6-dual fuel-truck en straks een 
soortgelijke DAF hebben Howard 
Tenens en Prins Autogas een Euro-
pese primeur. De Actros 2445 heeft  
een totaalgewicht van 44 ton en een 
tank waarin 93 kilogram gecompri-
meerd aardgas kan worden onderge-
bracht. Prins UK, gevestigd in Sout-
hampton en een dochter van het in 
Eindhoven gevestigde Prins Auto-
gassystemen, wist de conversie bin-
nen twee maanden te realiseren op 
basis van zijn Dieselblend-2.1-sy-
steem. Het bedrijf, een onderdeel 
van SHV Energy, denkt begin vol-
gend jaar drie verschillende conver-
sies van Euro 6-vrachtauto’s op de 
markt te kunnen brengen.
Prins kan voertuigen vanaf Euro 3 
van een aantal merken ombouwen 
op een aandrijving van een combi-
natie van diesel en LPG/CNG, waar-
onder dus Mercedes Actros en Axor, 
DAF, maar bijvoorbeeld ook de Ive-
co Stralis, MAN, Volvo, Ford Transit 
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De Britse vervoerder Howard Tenens laat zijn vrachtauto’s niet alleen op aardgas rijden, maar werkt ook aan een netwerk van tankstations waar deze brandstof verkrijgbaar is.

Prins Autogas doet 
goede zaken met 
ombouw trucks op 
diesel én aardgas. 



 

  

 
 

ERS Railways is in 1994 opgericht en levert intermodale oplossingen in 
verscheidene Europese landen, waaronder Duitsland, Polen en Italië. 
Het bedrijf heeft vijf kantoren: in Hamburg, Frankfurt, Warschau en 
twee in Rotterdam. ERS Railways beschikt over een moderne vloot van  
elektrische multisysteemlocomotieven en circa 500 wagons waaronder 
Double Pocket wagons geschikt voor (mega) trailers.  

Duurzaamheid 
Sinds 31 december 2012 worden alle langeafstand treinen van  
ERS Railways in Europa gereden met elektrische locomotieven.  
Vanaf 2015 gaat ERS Railways zich verder toeleggen op klimaatneutraal 
vervoer, door geleidelijk over te stappen op het gebruik van groene stroom 
voor al haar elektrische locomotieven op het Nederlandse Spoorwegnet. 
Door lid te worden bij de Verenigd Inkoop en Verbruik van Energie op het 
Nederlandse Spoorwegnet (VIVENS), welk 100 % CO2-vrije elektrische energie 
zullen leveren, zal ERS Railways een verschil kunnen maken in het 
internationale railvervoer, door aan te tonen dat railvervoer wél 
milieuvriendelijk kan zijn. 

ERS Railways verbindt acht keer per week Polen met het Verenigd Koninkrijk in slechts drie dagen 
Sinds 2012 biedt ERS Railways de intermodale service aan om zowel maritieme containers alsmede 
continentale containers en (mega)trailers te vervoeren per spoor tussen Rotterdam en Poznan.  
De mogelijkheid om verschillend type units te transporteren maakt dit product uniek.  
Om te kunnen concurreren met wegtransport wordt dit transport uitgevoerd met multisysteem 
locomotieven van Siemens. Deze locomotieven kunnen in Nederland, Duitsland en Polen worden  
ingezet, waardoor een locomotief wissel tot het verleden behoort. De transit tijd wordt hiermee  
ingekort tot 22 uur over een afstand van 1.000 kilometer. ERS Railways verbindt acht maal per week  
Polen met het Rotterdamse havengebied. De Rotterdam-Poznan dienst wordt aangeboden vanaf  
de P&O Ferries terminal, de Stena Line terminal en het Rail Service Center Rotterdam naar  
CLIP terminal te Poznan en vice versa. 

ERS Railways B.V               
 
 

Sales afdeling Nederland 
+31-10 – 4942838 en/of +31-10-4942843 
info-nl@ersrail.com 
www.ersrail.com 

WWW.NOUWENS.COM

Nouwens is dé specialist op het gebied van het vervoer van farmaceutische goederen. Wij weten als geen ander wat van ons wordt 

verwacht op het gebied van temperatuurbewaking, veiligheid en kwaliteit. Nouwens is in het bezit van GDP-, TAPA TSR1- en ISO9001 

certifi ceringen. Niet voor niets werken wij voor vele gerenommeerde farmaceutische verladers.

ALS DOSERING BELANGRIJK IS
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Miljonair Dick Burger achter 
overname Vos Logistics

De Noord-Hollandse zakenman Dick Burger (52), nummer 101 in de Quote 

500, is met zijn investeringsgroep Scheybeeck Investments de grote 

geldschieter achter de overname door het management van het Brabantse 

Vos Logistics, de grootste wegvervoerder van Nederland.

B
urger heeft  met Buko 
transport, onder meer 
autokraantransport en 
logistiek al een aardige 
positie verworven in het 

vaderlandse wegvervoer, maar met 
de acquisitie van Vos Logistics doet 
hij nu zelfs een gooi naar de top-
positie in de Nederlandse trans-
portsector. 
Minder bekend is dat hij via zijn hol-
ding ook eigenaar is van diverse an-
dere kleinere transporteurs. Zo 
kocht hij IJmond Transport Groep 
(staalvervoer, kippenvervoer en for-
warding) en behoren ook B.T.S Be-
drijfswagens & Trailer Service en 
Boon Transport (off shore) tot het lo-
gistiek imperium van Scheybeeck 
Investments. 
Daarnaast heeft  de holding uit het 
Noord-Hollands Beverwijk een stra-
tegisch belang van 35% in het op de 
transportsector gerichte uitzendbu-
reau Consolid, dat dagelijks zo’n 
1.500 mensen detacheert bij bedrij-
ven in onder meer het goederenver-
voer, railtransport, automotive en in 
de veiligheidsbranche. Consolid le-
vert bijvoorbeeld machinisten en 
conducteurs aan de NS. Met de 
dochteronderneming  RDP Services 
is de duizendpoot Scheybeeck ook 
actief in opleidingen voor de railsec-
tor.
Het zakenblad Quote schat het ver-
mogen van Burger in de laatste edi-
tie van de top 500 op zo’n 170 mil-
joen euro en constateert dat de 
Noord-Hollander sinds 2010 zijn fa-
miliefortuin elk jaar met zeker 10 
miljoen euro heeft  vergroot. Zijn ster 
is dan ook de laatste jaren sterk ge-
stegen op de Nederlandse miljo-
nairslijst. Vorig jaar stond hij nog op 

een vrij anonieme 166ste plek. Dit 
jaar mist hij de top-100 op een haar. 

Toiletten
Burger vergaarde zijn kapitaal in de 
eerste plaats als producent en ver-
huurder van mobiele Eco-toiletten, 
maar is ook terug te vinden als vast-
goedondernemer in de regio rond 
IJmuiden. Onder zijn investerings-
groep hangen bijna tachtig dochter-
ondernemingen die zich verder be-
zighouden met utiliteitsbouw, het 
plaatsen van tijdelijke en semiper-
manente gebouwen, het verzorgen 
van verkeersvoorzieningen, trans-
port-, lift -en kraanwerkzaamheden 
en het inrichten van bouwplaatsen. 

Burger was in 2010 met zijn grootste 
dochterbedrijf Buko kort hoofd-
sponsor van de Alkmaarse voetbal-
club AZ na de ondergang van de 
DSB Bank. Verder gooit hij niet met 
zijn vermogen, meldt Quote. Zo 
blijkt hij ondanks zijn gigantische 
fortuin nog steeds te vinden te zijn 
op campings. Kamperen is zijn grote 
passie, vertrouwt hij in een inter-
view aan het zakenblad toe.
Welk aandeel Burger straks zal ver-
werven in Vos Logistics is nog niet 
duidelijk. De ondernemer levert een 

groot deel van het kapitaal waarmee 
algemeen directeur Frank Verhoe-
ven en fi nancieel topman Ben Vos 
(geen familie van de oprichter Harry 
Vos) de huidige vijf eigenaars willen 
uitkopen. Daarnaast is Delta Lloyd 
medefi nancier via een achtergestel-
de lening.

Friesland Bank
De huidige vijf eigenaren controle-
ren De Stichting Administratiekan-
toor Vos Logistics die wederom alle 
aandelen in de bijna veertig ven-
nootschappen onder de holding 
Harry Vos Beheer in handen heeft . 
Het gaat daarbij om drie banken, 
waarbij ABN Amro zich met 53,8% 
van de aandelen grootaandeelhou-
der van de Brabantse transport-
groep mag noemen. De overige twee 
fi nanciële instellingen zijn NIBC 
(18,2%) en Friesland Bank (6,3%) via 
de Beheersmaatschappij Het Noor-
den. 
De familie Vos heeft  via Harry Vos 
Investments nog steeds een minder-
heidsbelang van 20% in de trans-
portgroep, terwijl het Luxemburgse 
Wert Investment Holdings de reste-
rende aandelen (1,7%) houdt.
Vos Logistics heeft  rond de 1.800 
medewerkers in dienst, waarvan het 
merendeel (776) in Polen. Het wa-
genpark bestaat uit 970 eigen trucks  
naast 180 vrachtwagens die bij vaste 
onderaannemers worden gehuurd. 
De groep zag vorig jaar de omzet 
met 2% licht toenemen naar 248 mil-
joen euro, maar leed door de hoge 
schulden-en fi nancieringslasten een  
verlies van 780.000 euro bij een be-
drijfsresultaat van 3,1 miljoen euro. 

ABN Amro houdt 
met bijna 54% de 
meeste aandelen
in Vos Logistics.  

JOHN VERSLEIJEN

Het truckimperium van Dick Burger telt naast Buko Transport, de IJmond Transportgroep en Boon Transport straks ook het grote Vos Logistics. 
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Belgen laten truck te water
De Watertruck, het innovatieve transportsysteem met duwboten en -bakken 

op kleine binnenwateren, is klaar voor de markt. Met de naamsbekendheid zit het 

al snor. Van Watertruck wordt hoog opgegeven.

E
en reeks succesvolle 
proefvaarten in zuid-
Nederland, Vlaanderen 
en noord-Frankrijk 
maakt dat Watertruck 

van beloft evol concept nu de real 
business in wil. Het is zo’n vier jaar 
na de eerste marktanalyses. Zes de-
monstratieprojecten verder bereidt 
het VIM (het Vlaams Instituut voor 
Mobiliteit), de leidende partner in 
het door de Europese Commissie 
meegefi nancierde project, de vol-
gende stap voor: de oprichting van 
een consortium met de Vlaamse 
waterwegbeheerders. Watertruck 
moet een publiek-private onderne-
ming worden. 
‘Ik hoop dat ook de Nederlanders en 
Fransen in het vervolgtraject instap-
pen’, zegt algemeen directeur van 
het VIM Koen Valgaeren op zijn 
kantoor in het Belgisch Limburgse 
Diepenbeek. Het instituut heeft  voor 
het Watertruck-project samenge-
werkt met twaalf partners, waaron-
der de provincies Noord-Brabant, 
Zeeland en Limburg, de haven van 
Brussel, nv De Scheepvaart en de 
Voies Navigables de France (vnf).    
Het idee voor de Watertruck kwam 
uit de sector zelf en is in feite dood-
simpel: net als een soort trekker met 
oplegger pikt de Watertruck bakken 
met inhoud op en brengt ze, met een 
kleine duwboot, naar losplaatsen el-
ders; kenmerkend is dat het varen 
wordt losgekoppeld van het lossen 
en laden.
Ladingen kunnen worden gebun-
deld en de bakken kunnen ook wor-
den geschakeld voor een konvooi op 
grotere vaarwegen. ‘Zo ontsluiten 

we een fi jnmazig netwerk over een 
grote afstand’, zegt Valgaeren. Eén 
bak van 500 ton vervangt 25 vracht-
wagens, een praktische en duurza-
me manier om de verzadiging op de 
wegen te bestrijden. En met de in-
voering van het rekeningrijden in 
België in 2016 gaat goederenvervoer 
over het water daar ook in de kost-
prijs schelen.
Eind vorige maand maakten de Bel-
gische, Nederlandse en Franse part-
ners de resultaten bekend van het in 
2010 gestarte Europese Interreg-
project, na proefvaarten met slib, 
schroot, bouwafval, huishoudelijk 
afval, zand, grind en zout. De tests 
namen tussen de twee en acht weken 
in beslag. Onder meer de bedrijven 
Mebin (Eindhoven), Baetsen (Son) 
en Van Nieuwpoort Groep (Gouda) 
en de Intercommunale Ontwikke-
lingsmaatschappij voor de Kempen 
(IOK) verplaatsten een deel van  hun 
transport van de geasfalteerde weg 
naar de kleine waterweg. Ook grens-
overschrijdend werd er vervoerd: 
‘Vanuit Oss werd zout gebracht naar 
Gistel in Vlaanderen, waar schroot 
werd opgehaald en naar Antwerpen 
getransporteerd’, vertelt de VIM-di-
recteur. 
Het projectbudget voor de eerste 
fase bedroeg 1,78 miljoen euro, 
waarvan de helft  uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) werd betaald. De conclusie 
na afl oop: de Watertruck heeft  groot 
potentieel, onder voorwaarde dat er 
voldoende grote volumes zijn, in een 
continue beweging, bij voorkeur in 
een lus. Met geschikte bakken.
Onderzoek van het Multimodaal 

Coördinatie- en Adviescentrum 
(MCA) Brabant toont aan dat er een 
potentieel van 400.000 ton (16 pro-
cent van alle volumes van bedrijven 
uit de regio) in aanmerking komt 
voor het Watertruck-principe, op de 
Zuid-Willemsvaart, het Wilhelmi-
na- en het Beatrixkanaal. Die vaar-
wegen worden momenteel geschikt 
gemaakt voor duwbakcombinaties 
tot wel 110 meter lang.
In de regio Kempische Kanalen en 

Albertkanaal wordt het Watertruck-
potentieel geraamd op meerdere 
miljoenen tonnen per jaar, waarvoor 
een vijft igtal duwbakken ingezet 
kan worden. 
IOK is zo enthousiast dat het bin-
nenkort 75.000 ton afval per jaar 
over water wil gaan vervoeren. Tij-
dens de proefperiode testte het be-
drijf de Watertruck tussen het afval-
overslagstation in Mol en de 
verwerkingsinstallaties in Geel en 
Beerse. ‘Ze willen nu 4000 vracht-
wagens van de weg halen’, zegt Val-
gaeren. ‘De burgemeesters in de dor-
pen in dat gebied zijn daar heel blij 
mee.’
Nu moet het project de commercie 
in. Maar er hangt een klein donker 

wolkje boven, legt Valgaeren uit: de 
schaarste aan geschikte duwbakken. 
Vanaf het begin van het project was 
dat al een knelpunt. Voor de pilots 
werden ze gehuurd, van her en der 
bij elkaar geschraapt. 
Valgaeren: ‘We merken een duidelij-
ke interesse bij verladers en private 
en publieke investeerders, zelfs op 
Europese schaal. Maar iedereen 
houdt in deze tijd de hand op de 
knip. Voor een beetje vloot praat je 
ook wel over 3,5 tot 6 miljoen euro. 
Een niet-aangedreven duwboot kost 
zo’n 350.000 euro, een wel-aange-
dreven boot zes ton. Het is nu zaak 
dat we de marktintroductie kunnen 
versnellen. Iemand moet die bakken 
gaan bouwen.’ En de rekening beta-
len.
Daarom gaat het VIM opnieuw een 
beroep op Europese fondsen doen. 
Valgaeren wil begin volgend jaar een 
subsidie-aanvraag indienen bij de 
Europese Commissie om via het 
Connecting Europe Facility (CEF) 
programma fi nanciële steun binnen 
te slepen voor de opbouw van een 
vloot die binnen twee of drie jaar 
operationeel moet zijn. ‘Een Master-
plan voor het inzetten van vijfh on-
derd bakken moet de ambitie zijn’, 
droomt hij lachend hardop. ‘Dat gaat 
Brussel vast nooit fi nancieren maar 
vijft ig zou al een succes zijn.’ Water-
truck wordt eigenaar van de vloot, 
belangstellenden kunnen dan boten 
en bakken huren, leasen of kopen.
Waar ze gebouwd zullen worden is 
nog niet duidelijk maar er zijn vol-
doende mogelijkheden op werven in 
west- en oost-Europa. ‘Er wordt mo-
menteel gewerkt aan de tekeningen.’  

Tijdens de proeven in Brabant ble-
ken bakken van 500 ton ideaal, toch 
zijn de behoeft en niet overal hetzelf-
de. Valgaeren: ‘We moeten echter 
niet met te veel maten en gewichten 
gaan werken. Standaardisatie is no-
dig, maar welke en hoeveel weten we 
nog niet.’ Het VIM denkt aan twee 
tot drie formaten: een bak van 300 of 
500 ton en een grotere van 700 ton. 
In Noord-Frankrijk is er het pro-
bleem dat veel vaarwegen er smaller 
zijn dan in Nederland en Vlaande-
ren, en de bakken dus smaller moe-
ten zijn dan de 6,5 meter die nu is 
voorzien. 
Op termijn is het de bedoeling dat de 
boten via een een slim navigatiesys-
teem op de automatische piloot va-
ren, zoals al op de Mississippi, met 
veel grotere duwbakken tot wel 1500 
ton overigens, gebeurt. Die kunnen 
dan ook zelfstandig door sluizen 
heen varen, wat vanwege het rende-
ment noodzakelijk kan zijn – een 
duwboot mee de sluizen door is 
duurder. 
Ook als de Watertruck zelfvarend is 
blijft  bemanning nodig. Valgaeren: 
‘En het mooie is dat het personeel 
niet aan boord hoeft  te wonen. De 
jongens kunnen ’s avonds gewoon 
naar huis en een sociaal leven leiden. 
Dat spreekt jonge schippers hopelijk 
aan. Kleine binnenschepen verdwij-
nen steeds sneller uit de transport-
markt en de zonen willen hun vader 
niet meer opvolgen. Met de Water-
truck zijn we complementair aan de 
traditionele binnenvaart en kunnen 
we de sector nieuw leven inblazen.’ 

VIM-directeur Koen Valgaeren: ‘Vierduizend vrachtwagens van de weg, daar zijn de burgemeesters heel blij mee.’
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PETRA JANBROERS

‘Het mooie is
dat personeel
niet aan boord
hoeft te wonen.’
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Intermodaal vervoer heeft de toekomst. Alle grote verladers 
en logistiek dienstverleners verschuiven complete 
ladingstromen van weg naar shortsea, binnenvaart en spoor. 
De praktijk bewijst dat intermodaal vaak lonend is, direct of 
indirect. Het Handboek Modal Shift biedt een actueel overzicht van 
het maken van de overstap van asfalt naar spoor en/of water.

WEGEN NAAR INTERMODAAL VERVOER

Zoeken

wordt

vinden.

Op zoek naar personeel in vervoer, warehousing, export, offshore, fi nance 

of ict? Werf niet op de tast en ga voor respons met inhoud. Specialisten in 

transport en logistiek vindt u via het medium dat de weg kent in de markt. 
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Container transport van en naar de Verenigde 
Staten is en blijft voor New Way Shipping 
een hoofdactiviteit. Naast de port to port 
verschepingen bieden wij ook graag het volledige 
pakket aan inclusief douane afwikkeling en huis 
levering in de USA. Ook het transport van zware 
lading tot 61600 lbs (28MT) verzorgen wij graag 
voor u naar de verschillende delen van de USA. 
Een unieke dienstverlening die u veel geld kan 
besparen.

New Way Shipping | www.newwayshipping.nl | telefoon : 085-2102200 | michael@newwayshipping.nl

New Way Shipping BV breidt haar netwerk in Afrika steeds verder uit. Samen met 
haar partner in het Italiaanse Bergamo realiseert zij vele plannen, waaronder de 
ontwikkeling van een coldstore in Benin.
Er is een grote behoefte aan temperatuur gecontroleerde opslag voor geneesmiddelen 
en etenswaar. Cotonou, de grootste stad van Benin, is een belangrijke doorvoerhaven 
voor Nigeria en daarom zal de coldstore een aanzienlijke schakel worden in het 
steeds groter wordende Afrikaanse Netwerk van New Way Shipping, aldus General 
Manager Michael Pronk. 
New Way Shipping onderzoekt alle moderne middelen. Zo willen ze het koel/vries 
warehouse in de haven van Cotonou, Benin voorzien van constante elektriciteit, 
een essentieel punt aangezien in Benin de openbare stroomvoorziening regelmatig 
uitvalt. Daarom wordt op dit moment onderzocht of zonne-energie hierbij kan helpen.

Naast het verzorgen van het transport van en naar Afrika, helpen wij 
u ook graag met al uw waiver aanvragen.
Waiver documenten zijn verplicht voor bepaalde bestemmingen 
in Afrika voor een effectieve controle van, en het overzicht over, 
de goederen die het land binnenkomen en verlaten. Ze bevatten 
uitgebreide informatie over de importeur/exporteur, de manier van 
verschepen, het type en de waarde van de goederen, naam van het 
schip en de kosten voor het vervoer. De importeur of exporteur regelt 
dat de waiver wordt opgemaakt en vervolgens moet deze gefi led 
worden voor de goederen aankomen op de plaats van bestemming. 
U stuurt ons de benodigde stukken toe en wij verzorgen de rest.
Makkelijk, effi ciënt en voordelig.
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Monumentale 
kweekvijver

Tien jaar geleden een vervallen bedrijfscomplex, nu een broedplaats van jong 

talent en innovatie. Op RDM Rotterdam wemelt het van de nieuwkomers.
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‘Normaal gesproken komen grote 
bedrijven niet zo snel in aanraking
met start-ups, hier kan dat wel.’

ROB MACKOR

‘L
euk verhaal, aardige 
mensen, maar hier 
gaan wij geen vier-
kante meters huren.’ 
Dat was gemiddeld 

genomen de reactie die Coen Vlags-
ma kreeg toen hij in de beginjaren 
probeerde bedrijven naar de RDM 
Campus in het hart van de Rotter-
damse haven te krijgen. Hij is als 
hoofd Contracts en Real Estate van 
Havenbedrijf Rotterdam al een jaar 
of vijf betrokken bij het project om 
het vervallen werft errein te trans-
formeren tot broedplaats van inno-
vatie en nieuwe werkgelegenheid.
Heel verwonderlijk was die reactie 
indertijd niet. In 2002, toen het Ha-
venbedrijf eigenaar werd van het 
veertig hectare grote complex, waar 
ooit trotse zeekastelen als de ‘Rotter-
dam’ van de helling liepen, was het 
weinig meer dan een industriële ru-
ine. Voorzover gebouwen niet op in-
storten stonden, waren ze uitge-
woond en tochtten en lekten ze aan 
alle kanten. Volgens Vlagsma was in 
feite alles technisch afgeschreven. 
Toch besloot het Havenbedrijf om de 
grote hallen, zoals de Machinehal en 
de Onderzeebootloods, te renoveren 
en het terrein volledig op de schop te 
nemen. Alleen kleinere panden die 
echt niet meer te redden waren, wer-
den gesloopt.
‘Het was natuurlijk een soort be-
schermd stadsgezicht, met een grote 
historische betekenis voor de haven 
en voor de stad’, blikt Vlagsma te-
rug. Vandaar dat werd besloten tot 
renovatie, waar sloop en nieuwbouw 
waarschijnlijk een goedkopere optie 
was geweest. Inmiddels, een slordige 
honderd miljoen euro aan investe-
ringen verder, is de stemming volle-
dig omgeslagen. Vooral in de tot In-
novation Dock omgetoverde 
Machinehal wemelt het inmiddels 
van de nieuwe bedrijvigheid.
De naam RDM Campus wordt de 
komende tijd overigens geleidelijk 
aan vervangen door RDM Rotter-
dam (waarbij de afk orting tegen-
woordig voor research, design en 
manufacturing staat in plaats van 
voor Rotterdamsche Droogdok 
Maatschappij). Volgens directeur 
Jouke Goslinga van het Program-
mabureau RDM Rotterdam sluit dat 
merk beter aan op wat de havenbe-
heerder met het complex wil uitstra-
len: de etalage en het innovatiecen-
trum van het haven- en 
industriecomplex.
Toch heeft  de naam Campus zijn nut 
wel degelijk bewezen. Met het Albe-
da College, de Hogeschool Rotter-
dam en het Zadkine College telt het 
complex inmiddels drie opleidings-
instituten, die hier technische oplei-
dingen verzorgen. En de kans lijkt 
groot dat ook Yes!Delft , de kraam-
kamer voor ondernemers van de TU 
Delft , op RDM neerstrijkt. Op door-
deweekse dagen krioelt het er dan 
ook van de scholieren en studenten, 

waarvan het grootste deel overigens 
over water per Fast Ferry heen en 
weer pendelt. 

Bak koffi e
De achterliggende gedachte van een 
opleidingencluster in het havenge-
bied is tweeledig. In de eerste plaats 
dat jongeren die met een nautisch-
technische omgeving in aanraking 
komen, wellicht eerder voor een be-
roep in die sector zullen kiezen. 
Daarmee gaat een wens van die sec-
tor in vervulling, want die heeft , zo-
als bekend, veel moeite om jongeren 
warm te krijgen voor technische be-
roepen. De andere overweging is dat 
studenten onderzoekswerk kunnen 
verrichten aan projecten van inno-

vatieve bedrijven die op het complex 
gevestigd zijn.
‘Een goede bak koffi  e kan het begin 
zijn van veel moois’, zegt Goslinga, 
terwijl hij enthousiast vertelt over de 
mogelijkheden en kansen die het 
complex biedt. We zitten dan in het 
sfeervolle Dokkaff ee, in vroeger tij-
den de kantine van hongerige arbei-
ders. ‘Normaal gesproken komen 
grote gevestigde bedrijven niet zo 
snel in aanraking met start-ups, die 
misschien wel hele creatieve ideeën, 
maar nog geen opdrachtgevers heb-
ben. Nou, die combinatie kan hier 
zomaar tot stand komen’, aldus Gos-
linga, in een vorig leven directeur 
van de populaire Rotterdamse dis-
cotheek Off  Corso.
Inmiddels hebben al enkele tiental-
len bedrijven hun weg naar de Rot-
terdamse Heijplaat gevonden. Het 
grootste succesnummer is het vanuit 
de TU Delft  opgerichte Ampelmann 
dat met zijn vondst, een platform dat 
op een bewegende zee altijd hori-
zontaal blijft  liggen, een kleine revo-
lutie in de off shore-industrie teweeg 
lijkt te brengen. Het bedrijf begon 
een paar jaar geleden in een hoek 
van het Innovation Dock, maar is 
net verhuisd en huurt nu een fors 
deel van de Onderzeebootloods. Die 
is door de grote hoogte zeer geschikt 
voor het opbouwen en testen van de 
platforms, die op een stelsel van te-
lescopische armen staan, waarmee 
de beweging van golfslag wordt ge-
compenseerd.

Meerpaalrobot
Een andere grote vis is Franklin Off -
shore uit Singapore, specialist in het 
aanmeren, vastleggen, optuigen en 
uitrusten van off shore-vaartuigen. 
Het heeft  van Rotterdam zijn hoofd-
kantoor gemaakt en verwacht door 
te groeien van 45 werknemers nu 
naar 200 over een paar jaar. Het be-
drijf maakt en test in de Scheeps-

bouwhal de sterkste kabels ter we-
reld. Een andere opvallende 
gebruiker is iTanks, een samenwer-
kingsverband van de natte bulkbe-
drijven uit de haven. Dat ontwikkelt 
innovaties om de sector effi  ciënter, 
duurzamer en veiliger te maken. De 
eerste is er al, een robot die meerpa-
len schoonmaakt.
De komst van Franklin past won-
derwel in het streven van het Haven-
bedrijf om de Heysehaven nieuw le-
ven in te blazen als off shore-haven. 
Dat lijkt goed uit te pakken, want 
ook Bonn & Mees (drijvende bok-
ken) en Condor (zwaar transport) 
hebben hun weg er naartoe inmid-
dels gevonden.
Maar ook een reeks bekende namen 

uit de Nederlandse maritieme sector 
heeft  er een plek gevonden, waaron-
der kranenbouwer Huisman, de 
scheepsbouwers Damen en IHC 
Merwede en het installatiebedrijf 
Imtech Marine. Niet om er schepen 
of apparatuur te bouwen, maar om 
er onderzoek te doen en nieuwe pro-
ducten te ontwikkelen. Ten behoeve 
daarvan wordt binnenkort in het In-
novation Dock een waterbassin ge-
bouwd waarin nieuwe modellen ge-
test kunnen worden.

Raffi naderijdrone
Verder is er een reeks kleinere be-
drijven te vinden, zoals Holland 
Container Innovation, dat al een 
paar jaar werkt aan het op de markt 
brengen van de inklapbare contai-
ner, en een reeks start-ups op het ge-
bied van onder meer robotica, 3D-
printing en sensortechnologie. 
Goslinga: ‘Ik zeg niet dat dat alle-
maal direct tot nieuwe uitvindingen 
gaat leiden, maar het leuke is wel dat 
daardoor nieuwe combinaties kun-
nen ontstaan. Zo hoorde ik laatst 
van iemand die misschien drones 
gaat ontwikkelen waarmee je destil-
latietorens van raffi  naderijen kunt 
inspecteren.’
Vlagsma kijkt inmiddels al weer ver-
der. Zoals de bezetting van het com-
plex zich ontwikkelt, is RDM ‘een 
positieve business case’, wat bete-
kent dat het project over de afschrij-
vingstermijn gerekend een positief 
resultaat oplevert. Hoe positief, dat 
wil hij overigens niet kwijt. ‘Maar we 
kijken al over de lijntjes heen. In het 
kader van het RDM-project hebben 
we ook geïnvesteerd in het Heavy 
Lift  Centre van Broekman, dat for-
meel niet bij het terrein hoort. Dat 
kan een startpunt zijn om ook ande-
re gebieden, zoals de Waalhaven, 
aan te pakken.’
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Coen Vlagsma (links) en Jouke Goslinga: ‘Op RDM Rotterdam kunnnen allerlei nieuwe combinaties tot stand komen.’



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.mtbs.nl  
 

maritime & transport business solutions 
rotterdam 

lopende  MTBS transacties 

succesvolle MTBS transacties 

afgeronde MTBS adviesprojecten  

Durban, Zuid-Afrika: Transactie 
Durban Dig-Out Port 

Moerdijk, Nederland: Transactie 
Industrial Park 

Ibom, Nigeria: Transactie Ibom 
Deep Sea Port 

Vancouver, Canada: Transactie 
RBT2 Container Terminal 

Caraïben: Strategie voor 
Caraïbische containerhavens 

Karachi, Pakistan: Business Plan 
voor havenautoriteit KPT 

koploper in haventransacties 
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Haven Curaçao 
uit jasje gegroeid

Dé hub worden van Brazilië, Venezuela en het Caribisch Gebied zelf, voor vracht en 

passagiers. Dat is de ambitie van de haven van Curaçao, die voordelen ziet in de band 

met Nederland. (zie pagina 18 en 19)
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onderkend door het Rotterdamse 
adviesbureau Maritime & Transport 
Business Solutions. MTBS stelde 
eind 2013 in een adviesrapport dat er 
een nieuwe terminal gebouwd moest 
worden buiten het Schottegat. Be-
oogde locatie: Bullenbaai, aan de 
zuidkant van Curaçao. In 1928 werd 
deze haven door de Curaçaose Pe-
troleum Industrie Maatschappij 
(Shell) opgericht voor producten die 
ver buiten de bewoonde wereld 
moesten worden opgevangen. Shell 

verliet het eiland, Curoil kwam 
daarvoor terug als lokaal distribu-
teur. Een nieuwe terminal in Bullen-
baai is volgens het adviesbureau 
noodzaak om zo een container tran-
shipment hub te kunnen worden. 
Grotere schepen die door het (straks) 
verbrede Panamakanaal varen, kun-
nen dan doorvaren naar Curaçao en 
hier een deel van de lading over-
slaan. 
Gevraagd naar het advies van MTBS 

‘Het is echt lastig om dit  

Vrachtschepen worden steeds groter. De haven 

van Curaçao kan het niet meer aan, er zijn plannen 

voor nieuwe terminals. Zowel voor vrachtschepen 

als voor cruiseschepen.

E
en klein stukje naar 
links, een klein stukje 
naar rechts, weer bijstu-
rend naar links. Een 
containerschip vaart 

voorzichtig naar de uitgang van de 
haven van Schottegat. Zonder pro-
blemen vaart het schip onder de 
Julianabrug door. Het is een huza-
renstukje van zowel loods als kapi-
tein, op het smalste punt is de ha-
ven maar honderd meter breed. En 
dan zit er ook nog eens een lastige 
bocht in. 
‘Er komen hier weleens loodsen uit 
Nederland, maar die durven het dan 
vaak niet aan. Het is echt lastig om 
dit zonder ongelukken te doen’, zegt 
Dimitri Cloose, Commercial & 
Marketing Manager bij Curaçao 
Ports Authority (CPA). CPA is ver-
antwoordelijk voor de commerciële 
ontwikkeling van de haven. 

We bevinden ons bij Fort Nassau, in 
de 18e eeuw vlakbij Willemstad ge-
bouwd om een goed uitzicht te heb-
ben over zee en land. Het fort ligt on-
geveer 70 meter boven Schottegat. 
Cloose geeft  een lesje geschiedenis, 
over de Engelse en Franse verove-
ringspogingen van het eiland. ‘Men 
had vanuit het fort een uitstekend 
overzicht over zowel de haven als 
over de smalle haveningang. Iedere 
vijand zag je van verre aankomen.’ 
Tegenwoordig fungeert het fort als 
verkeerstoren voor de scheepvaart.
Die smalle in- en uitgang van de ha-
ven, dat was in de tijd van de oorlo-
gen een pluspunt voor het eiland. In 
de 21e eeuw is het eerder een nadeel. 
Schottegat zit aan zijn maximale ca-
paciteit en kan niet veel meer groei-
en. ‘Schepen kunnen elkaar hier niet 
passeren, dus moeten we goed plan-
nen. Maar je weet hoe dat gaat. Het 

schip dat om twee uur zou komen is 
een uur vertraagd, het schip van drie 
uur is wel op tijd en het schip van 
vier uur komt een uur te vroeg.’
Vanuit de verkeerstoren wijst Cloose 
de belangrijkste punten aan. Aan de 
oevers van het Schottegat liggen pie-
ren van de raffi  naderij, die door tan-
kers worden gebruikt. ‘Ook hebben 
we een containerhaven en als je die 
kant opkijkt zie je de droogdokken 
van de Curaçaose Dok Maatschap-
pij. Daar worden schepen gerepa-
reerd. Verder zie je daar ligplaatsen 
voor passagiersschepen, iets verder-
op is de Marinebasis Parera en dat 
daar is een klein deel voor bulk.’ We 
stappen in de auto en rijden een 
rondje door de haven. Cloose stopt 
vlakbij de baai van Macola, onder-
deel van Schottegat. Hij wijst naar 
een scrapyard. Op de kade staan af-
gedankte auto’s en oude koelkasten. 

Veiligheid
CPA is in de jaren ’80 opgericht en is 
eigenaar van de meeste werven en 
gebieden rondom de haven. Om de 
veiligheid en commerciële exploita-
tie te kunnen garanderen heeft  het 
havenbedrijf alles in eigen beheer, 
van de loodsdienst Curaçao Pilotage 
Organization (CPO) en sleepboot-

Het gaat nog nét langs elkaar.

dienst Curaçao Towage Company 
(lokaal beter bekend als de Kompa-
nia di Tou Korsou/KTK) tot de 
cruiseschepen en cruiseterminals. 
De stuwadoor Curaçao Ports Servi-
ces (CPS), een private concessiehou-
der, is verantwoordelijk voor de 
gang van zaken bij de 12 hectare gro-
te containerhaven. Cloose stopt de 
auto pal onder de pijlers van de Juli-
anabrug, een vijft ig meter hoge blau-
we brug die de stadsdelen Punda en 
Otrabanda met elkaar verbindt. Die 

brug is 55 meter hoog, ooit hoog ge-
noeg voor alle schepen. Maar anno 
2014 zorgt het voor problemen. ‘De 
grote moderne schepen, de Postpa-
namax, die kunnen hier niet binnen. 
Het kanaal is te smal en de brug is te 
laag voor die Triple E-vessels. Er is 
ook geen ruimte om het smalle ka-
naal te verbreden. De stad is echt om 
de haven heengebouwd, het is een 
natuurlijke binnenbaai.’
Het is een probleem dat ook wordt 

‘Er komen wel ’ns loodsen uit Nederland, 
maar die durven dit vaak niet aan.’
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haalt Cloose diep adem. Hij is gebo-
ren en getogen op het eiland en kent 
het klappen van de zweep. Hij pakt 
er een atlaskaart bij. ‘Het is heel duur 
om bij de Bullenbaai een nieuwe ter-
minal te bouwen. Kijk, Curaçao ligt 
hier, Amerika ligt hier en het Pana-
makanaal ligt daar. Dat is één dag 
varen vanuit Panama naar Curaçao 
en twee dagen naar Florida. Ook als 
we wel een terminal bouwen en zul-
ke grote schepen kunnen huisves-
ten, zullen schepen niet vanuit het 
Panamakanaal naar Curaçao varen, 
dat is te ver uit de route naar de oost-
kust van Amerika. Nee, als we al een 
hub worden, dan is dat voor Brazilië, 
Venezuela of het Caribisch Gebied 
zelf. De Zuid-Amerikaanse markt 
ligt voor onze voeten, vanuit Europa 
worden heel veel zaken gedaan met 
Zuid-Amerika. Ik denk aan een sa-
menwerking met een Nederlands 
bedrijf zoals Unilever. Curaçao is 
ook onderdeel van het Koninkrijk 
der Nederlanden, dat schept toch 
een band. Misschien wil zo’n produ-
cent Curaçao wel gebruiken als hub, 
opslag of distributiecentrum met 
verpakkings- of assemblagemoge-
lijkheden als logistieke meerwaarde. 
Als Maersk de oost-west route gaat 
pakken en Sealand de noord-zuid, 

dan kunnen ze langs Curaçao va-
ren.’ 
Vooralsnog moet CPA het doen met 
lading voor de lokale markt en wat 
lading voor Bonaire en andere klei-
nere havens in de buurt. De cijfers 
zien er minder rooskleurig uit dan 
voorgaande jaren. 

Daling
Er komen minder schepen naar Cu-
raçao, maar de Gross Tonnage is ge-
stegen. Dit geldt zowel voor cruise-
schepen als tankers. Cloose pakt er 
wat sheets met cijfers bij. In 2009 wa-
ren er 1016 tankers met een totaal 
van 32,905,306 GT geregistreerd en 
in 2010 waren dat 706 tankers, gelijk 
aan 27,358,857 GT. ‘Vorig jaar heb-
ben 1,139 tankers met een totaal vo-
lume van 39,230,690 GT het eiland 
aangedaan. De scherpe daling in 
2010 had ook te maken met een tij-
delijke stillegging van de raffi  nade-
rij. Langzaam komen we er weer bo-
venop. Venezuela is voor de 
transhipment van olie heel belang-
rijk. Maar de situatie in dat land is 
politiek instabiel, dus je weet niet 
hoe dat afl oopt.’
De grootste klappen vielen bij de 
vrachtafh andeling van containers. 
Die overslag daalde in 2013 met bij-

zo’n schip, het was een van de enige 
sectoren die nauwelijks last hadden 
van de economische crisis. ‘Het pro-
jectplan is net gepresenteerd en er 
zijn gesprekken met verschillende 
cruiserederijen rondom de fi nancie-
ring. De ontwikkeling van de cruise-
terminal is van essentieel belang 
voor de toekomst van CPA.’

MALINI WITLOX

na een kwart ten opzichte van 2012. 
Bij elkaar opgeteld ging het in 2013 
om 87.452 teu en een jaar daarvoor 
om 99.191 teu. Zowel in 2011 als in 
2010 ging het om circa 94.000 teu, 
waarvan 83.000 teu voor lokale 
doeleinden. ‘Dat heeft  grotendeels te 
maken met de economische situatie 
op het eiland en voor een klein deel 
met de situatie in Venezuela. Boven-
dien zijn de cijfers deels vertekend, 
in 2012 zijn door het Nuts-bedrijf 
veel aggregaten ingevoerd.’

Cruisetourisme
Van de containeroverslag hoeft  CPA 
het eigenlijk ook niet te hebben. 
Sinds 2012 is het cruisetoerisme erg 
toegenomen. CPA is ook eigenaar 
van de cruiseterminal. ‘De haven-
gelden zijn gekoppeld aan de Gross 
Tonnage. Bij vrachtschepen was de 
GT gemiddeld 16% van het totaal, bij 
cruise is dat 24%. Bovendien is de 
komst van de cruiseschepen goed 
voor het toerisme. Iedere toerist 
geeft  ongeveer 70 dollar uit. Maar 
ook hier zitten we aan onze maxi-
male capaciteit. Aan de megapier 
kan maar één cruiseschip liggen. 
Het kwam weleens voor dat cruise-
schepen aan beide kaden naast el-
kaar bij de in-en uitgang van de ha-

ven lagen, maar dat moesten we 
ruim van tevoren plannen. Er kon 
dan geen schip meer binnen. De 
scheepvaart ligt dan voor een dag 
stil.’ CPA werkt aan de plannen voor 
een tweede megapier, die de grootste 
cruiseschepen aan moet trekken. 
Die nieuwe cruiseterminal moet een 
belangrijke inkomstenbron voor het 
havenbedrijf worden. Er zijn vier-
duizend passagiers aan boord van 

• De grootste haven is Schottegat, bestaande uit een natuurlijke 
binnenbaai, die met de zee is verbonden door de St. Annabaai, een 
natuurlijk kanaal met een vaargeul die 15 tot 24 meter diep is.

• 13 kilometer ten zuidoosten van Willemstad ligt Fuikbaai, in 1913 in 
gebruik genomen. Deze baai staat in open verbinding met de zee en 
heeft twee ligplaatsen waar schepen kunnen liggen van maximaal 110 
meter lang. 

• Bullenbaai. De baai van Bullenbaai ligt aan de zuidkust, veertien 
kilometer ten noordwesten van Willemstad, en wordt gebruikt als 
olieoverslag.

•  Sint Michielsbaai, acht kilometer ten noordwesten van Willemstad. In 
de volksmond wordt deze haven Boca Sami genoemd. De haven 
bestaat uit een grote scheepsboei in 40 meter diep water, waar grote 
boortorens gelegd worden als ze gerepareerd moeten worden. 

• De Caracasbaai bij Willemstad werd in 1927 ingericht als oliehaven. Er 
liggen twee steigers in de haven waar olieboortorens aan kunnen 
liggen of schepen die gerepareerd moeten worden.  

CURAÇAO HEEFT VIJF NATUURLIJKE HAVENS 
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Wapen u tegen hackers
Beveiligingsmanagers kunnen door de bomen het bos niet meer zien. De 

regeldruk is groot en bovendien is er een nieuwe vijand bijgekomen, de 

typende kwaadwillende. Beveiligingsadviseur Octant heeft een oplossing.

kers bij de PSA en DP World termi-
nals in Antwerpen deden. Boven-
dien is het, vooral als je niet weet 
waar je op moet letten, moeilijk om 
te weten of er iets binnen je netwerk 
gebeurt dat niet hoort. ‘Bedrijven 
moeten zich realiseren wat hun 
unieke kroonjuwelen zijn en vervol-
gens een analyse maken van de par-
tijen die interesse in deze juwelen 
kunnen hebben en hoe zij deze zou-
den kunnen stelen. Denk na over wie 
de actoren zijn en wat hun motivatie 
is.’ 

Zwakke plekken
Het is niet makkelijk om je als be-
drijf tegen deze dreigingen te be-
schermen, maar er zijn een aantal 
goede stappen te nemen, zegt Tak-
kenberg. Na het maken van een ana-
lyse doen bedrijven er goed aan om 
cyber security oplossingen te imple-
menteren die hun zwakke plekken 
beschermen. Belangrijk is om deze 
systemen niet alleen te implemente-
ren maar ook om het het systeem te 
monitoren zodat te zien is hoeveel 
aanvallen er zijn uitgevoerd en van 
welke aard deze waren. Aan de hand 
daarvan kunnen maatregelen dan 
eventueel weer worden bijgesteld. 
Voor bedrijven die geen eigen IT-ex-
pert in huis hebben betekent dit dat 
zij iemand moeten inhuren die hen 
hierbij kan ondersteunen. Dat kost 
geld, ‘maar als je het niet doet heb je 
kans dat je juwelen op straat komen 
te liggen’, zegt Takkenberg. Het 
slechte nieuws is dat hoe goed je ook 
je best doet, er altijd een zekere mate 
van risico blijft  bestaan. 

Z
e heten AEO, ISPS, ADR 
of Known Consigner. 
Een greep van beveili-
gingscertifi caten waar 
logistieke bedrijven mee 

te maken hebben. De regeldruk is 
hoog en controles worden strenger. 
Mede daardoor wordt het werk van 
beveiligingsmanagers in deze bran-
che steeds moeilijker. Een nieuw ISO 
security managementsysteem kan 
helpen, zegt beveiligingsadviseur 
Octant, die er een seminar over or-
ganiseerde. 
Een slagboom met poortwachter 
aan de deur is leuk, maar vandaag de 
dag allang niet meer genoeg om een 
bedrijf te beschermen. Zeker niet in 
de Rotterdamse haven, waar gere-
geld drugsbendes bedrijfsterreinen 
bestormen om hun drugs op te pik-
ken. De beveiliging van bedrijven 
wordt daarom steeds verder opge-
voerd. Van passen om deuren te ope-
nen tot het scannen van personeel 
met bijvoorbeeld een vingerafdruk.
‘Een ISO 28000 gecertifi ceerd bevei-
ligingsmanagementsysteem kan 
helpen om alle maatregelen vast te 
stellen die nodig zijn om een bepaald 
bedrijf goed te beveiligen en deze 
vervolgens te implementeren in 
overeenstemming met de geldende 
regels’, zegt Dirk Noordegraaf van 
Octant. ‘Het systeem zorgt er zelfs 
voor dat deze compliance aantoon-
baar is. De beveiliging van je bedrijf 
is niet langer een stapel stoffi  ge map-
pen vol regels, maar een doorlopend 
proces dat zorgt voor continue mo-
nitoring en verbetering.’
Dat is nodig, denkt Noordegraaf, 
want beveiliging is ‘niet meer alleen 
het feestje van de security manager’. 

Ook afdelingen als ‘human resour-
ces’ en IT zijn er volgens hem bij be-
trokken. ‘HR zal nieuwe werkne-
mers bijvoorbeeld goed moeten 
screenen, want havenwerkers zijn 
aantrekkelijk voor criminelen.’ Bij 
de rip-off  deals, waarbij drugsben-
des het terrein bestormen en hun 
drugs snel uit een container halen, 
krijgen ze vaak enige assistentie van 
binnenuit. ‘Het invoeren van scree-
ningprocedures en beveiligings-
maatregelen als vingerafdrukken 
betekent dat ook de Wet Bescher-
ming Persoonsgevens van belang 
wordt voor een bedrijf. Al die regels 
bij elkaar maken het werk van de be-
veiligingsmanager onoverzichtelijk. 
ISO 28000 werkt als een soort trech-
ter waar je al deze verschillende re-
glementen ingooit en zo een security 
managementsysteem creëert dat alle 
geldende regels incorporeert. Ook 
AEO en ISPS zijn er mee gedekt.’ 

Verbeterpunten
Octant heeft  inmiddels voor drie be-
drijven een ISO 28000 systeem ont-
worpen. ‘Die bedrijven benaderden 
ons omdat zij na inspectie van de 
Douane verbeterpunten hadden op-
gekregen met betrekking tot het 
AEO-certifi caat (die internationaal 
opererende ondernemingen de vrij-
heid geeft  om bepaalde Douane-
werkzaamheden in eigen handen te 

nemen, red.)’, zegt Noordegraaf. 
ISO 28000 helpt om bedrijven te be-
veiligen tegen de meeste  bedreigin-
gen, toch blijft  er één dreiging waar 
het systeem niet volledig het hoofd 
tegen biedt en dat is de ongewenste 
digitale bezoeker die meestal onge-
zien opereert. Bedrijven kunnen 
maar beter een vacature voor een 
hacker uitzetten. Aan de aanvallen-
de kant worden die namelijk volop 
gebruikt. 

Het bekendste voorbeeld is de hack 
van het informatiesysteem van PSA 
en DP World, die vorig jaar werd 
ontmaskerd. Drie ethische hackers, 
kundige soft warejongens die nor-
maal gesproken gaten in beveiliging 
opsporen en deze melden aan het be-
treff ende bedrijf of organisatie, wer-
den door een groep Nederlandse cri-
minelen verleid om toegang te 
zoeken tot de netwerken van de con-
tainerterminals met als doel de loca-

tie en verplaatsing van de containers 
te kunnen bepalen. Zo wisten de cri-
minelen sneller hun weg naar de 
containers te vinden dan de inge-
huurde transporteur. Sinds de ont-
maskering van de daders lijkt de 
zaak langzaam in vergetelheid te ra-
ken. ‘Dat gebeurt ons niet’, denken 
veel bedrijven volgens Pim Takken-
berg, directeur Cyber Security bij 
Northwave. ‘Een misconceptie’, zegt 
hij. ‘72% van alle cyberaanvallen in 
2011 waren gericht tegen mkb-be-
drijven.’
Het Europese bedrijfsleven bezit ge-
zamenlijk een schat aan informatie 
over (nieuwe) technologische toe-
passingen en producten. ‘Daar heb-
ben opkomende economieën zoals 
Rusland en China veel interesse in’, 
zegt Takkenberg, verwijzend naar 
de diefstal van het JSF-ontwerp door 
Chinese hackers. Dergelijke hacks 
gebeuren volgens hem aan de lopen-
de band. ‘China heeft  een leger van 
60.000 man die de hele dag niets an-
ders doet dan overheden en bedrij-
ven aanvallen.’ Daar moeten bedrij-
ven zich tegen wapenen.  
Probleem van de hacks is dat ze soms 
op zeer geraffi  neerde wijze worden 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld via een 
goed verpakte phishing e-mail die 
gericht is aan de directiesecretaresse 
of door het bijplaatsen van hardware 
in het bedrijfssysteem, zoals de hac-
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Vraag je af wie iets 
zouden kunnen 
stelen en wat
hun motivatie is.

TOBIAS PIEFFERS

Beveiliging is niet het ‘feestje van de security manager’.
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Pioniers in schonere  
Brussel werkt aan een schonere binnenvaart. 

Tegen 2020 worden strengere emissienormen 

voor deze modaliteit ingevoerd. Reders spelen 

daar nu al op in door hun schepen te laten 

ombouwen op vloeibaar aardgas.

De ‘Greenstream’ vaart volledig op aardgas.

ven een ‘groene kade’ ingericht voor 
het veilig overpompen van LNG uit 
een tankauto in een binnenschip. 
Het eerste schip dat daar aanlegde, 
was de ‘Greenstream’ van Inter-
Stream Barging, dat vaart voor Shell. 
Dit schip en zusje ‘Greenrhine’ va-
ren, anders dan de hybride ‘Argo-
non’ en de ‘Eiger-Nordwand’ volle-
dig op aardgas.
Ook elders in het land wordt gewerkt 
aan faciliteiten voor een binnen-
vaart  op vloeibaar aardgas. Zo voor-
ziet Koninklijke Rotra zijn nieuwe 
loswal in Doesburg van een LNG-
vulstation waar zowel vrachtauto’s 
als binnenschepen het gas kunnen 
innemen. Dit bedrijf wil tweehon-
derd vrachtautoritten per week uit-
sparen door veel meer van binnen-
schepen gebruik te maken. Het 
tankstation voor LNG wordt gesub-
sidieerd door de Europese Commis-
sie via een bijdrage uit het TEN-T-
programma. Rotra heeft  trouwens in 
de Benelux al een aantal trekkende 
eenheden in het distributievervoer 
op  vloeibaar aardgas rondrijden.
In 2016 gaat in Antwerpen waar-
schijnlijk een LNG-bunkerstation 
open aan het Kanaaldok, zo heeft  het  
Havenbedrijf van Antwerpen on-

V
ooruitstrevende be-
drijven in de binnen-
vaart zoeken hun toe-
komst in LNG. Het 
aantal schepen dat op 

vloeibaar gemaakt aardgas vaart is 
in Nederland nog op de vingers van 
één hand te tellen. Maar over een 
paar jaar kunnen dat er al heel wat 
meer zijn, zeker als er ook meer 
tankstations komen die het gas in 
huis hebben. Dat laatste is wel een 
voorwaarde voor een snelle opmars 
van LNG in de binnenvaart.
Binnenvaartonderneming Danser, 
dat onder meer containerdiensten 
over de Rijn en tussen de grote zee-
havens onderhoudt, liet zijn koppel-
verband ‘Eiger-Nordwand’ ombou-
wen om het geschikt te maken voor 
LNG als brandstof. Deze refi t hield 

in dat een speciale installatie wordt 
geplaatst en dat twee nieuwe moto-
ren worden ingebouwd. De gastank 
neemt nogal wat ruimte in, zodat 
van de capaciteit van de combinatie 
(348 teu) de opstelplaatsen voor zes 
twintigvoets containers moesten 
worden opgeoff erd.
De rederij denkt de investering van 
één miljoen euro er binnen zeven à 
acht jaar uit te hebben. Dat komt 
door een besparing op de prijs van 
brandstof. LNG is namelijk goedko-
per dan gasolie. Danser neemt op de 
‘Eiger-Nordwand’ nog wel gasolie 
mee. Om niet volledig van LNG af-
hankelijk te zijn is gekozen voor een 
‘dual fuel’ systeem, waarbij altijd op 
gasolie kan worden teruggevallen.
Danser investeert niet alleen in 
LNG-voortstuwing om de kostenbe-

sparing binnen te slepen, maar ook 
om zich alvast voor te bereiden op de 
nieuwe, strengere emissienormen 
die de Europese Commissie voorbe-
reidt. Er wordt nu in Brussel al ge-
werkt aan een richtlijn, die naar ver-
wachting in 2020 van kracht zal 
worden. Vloeibaar aardgas helpt aan 
die strengere normen te voldoen. 
Binnenschepen die op LNG varen, 
stoten 25% minder CO2 uit. De uit-
stoot van NOx (stikstofoxide) wordt 
met 80% verminderd. Zwaveloxide, 
roet en fi jnstof produceren scheeps-
motoren op LNG vrijwel niet.

Dual fuel
Danser is niet de enige die investeert 
in LNG-schepen, het was ook niet de 
eerste. De echte pionier is Deen 
Shipping. Dat doopte eind 2011 al 
een zelf ontwikkeld binnenschip op 
LNG, de dual-fuel ‘Argonon’, en 
werkt voor de ontwikkeling van de 
vloeibaar-aardgasmarkt in de Bene-
lux samen met scheepswerf Veka 
Group. Dat bedrijf had trouwens 
eerder al een zeeschip gebouwd dat 
ook door vloeibaar aardgas kan wor-
den voortgestuwd, de ‘Pioneer Knut-
sen’. Over de ‘Argonon’ van Deen 
valt nog te melden dat dit schip, hoe-

wel het zelf dus vaart op schoon 
aardgas, in hoofdzakelijk de haven 
van Rotterdam zeeschepen gaat 
voorzien van olie. 
Deze zomer schatte BLN-Koninklij-
ke Schuttevaer het aantal LNG-
schepen in Nederland nog op vier, 
op een totale vloot van zevendui-
zend binnenschepen. Het Nationaal 
LNG Platform wil toe naar vijft ig 
schepen in 2015, maar dat aantal 
wordt dus bij lange na niet gehaald. 
Dat heeft  te maken met de crisis die 
delen van de binnenvaart nog steeds 
in zijn greep heeft  en met het feit dat 
ondernemers de fi nanciële middelen 
ontberen om hun schepen te laten 
ombouwen, dan wel om nieuwe 
LNG-schepen aan te schaff en.
Als de tekenen ons niet bedriegen 
tellen we binnenkort misschien wel 
evenveel tankstations voor binnen-
schepen waar LNG kan worden in-
genomen als binnenschepen op 
LNG zelf.  De haven van Rotterdam 
besloot in de zomer van 2012 dat er 
een terminal moet komen waar bin-
nenschepen vloeibaar aardgas kun-
nen tanken. In Amsterdam kunnen 
binnenschepen sinds een jaar LNG 
komen bunkeren. Het Havenbedrijf 
Amsterdam heeft  in de Amerikaha-
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De binnenvaart is nu nog duurzamer 
dan de truck, maar het verschil slinkt. 

langs bekendgemaakt. De havenbe-
heerder heeft  de afgelopen maanden 
zijn oor te luisteren gelegd bij markt-
partijen om te weten te komen welke 
eisen die aan de toekomstige bun-
kerinstallatie stellen. Er worden nu 
partijen aangezocht die tegen elkaar 
moeten opbieden voor een concessie 
voor de ontwikkeling en exploitatie 
van het bunkerstation voor een peri-
ode van vijf jaar.
Antwerpen had ook plannen om 

zeeschepen in de haven voortaan 
van brandstof te voorzien met een 
binnenvaartbunkerschip op LNG. 
Het havenbedrijf sloot eind vorig 
jaar een overeenkomst met de Ant-
werpse gastankerrederij Exmar voor 
de ontwikkeling en exploitatie van 
zo’n bunkerschip. Het plan is echter 
uitgesteld, omdat Exmar de vraag 
naar gastankers voorlopig te klein 
acht om de investering in het schip 
te rechtvaardigen.

Onlangs kwam ook de fi nanciering 
van de LNG-terminal Gate op de 
Rotterdamse Maasvlakte rond. De 
terminal komt naast de bestaande 
importterminal voor LNG. De bouw 
moet nog dit jaar beginnen en in 
2016 moet de terminal gereed zijn. 
De aanleg kost 76 miljoen euro, 
waarvan de Europese Investerings-
bank (EIB) 38 miljoen euro op tafel 
legt in de vorm van een lening. De 
andere helft  van het benodigde geld 

komt eveneens in de vorm van een 
lening van vier andere banken. 
Er komt hier een insteekhaven, aan 
te leggen door het Havenbedrijf Rot-
terdam, waar binnenschepen en 
shortseatankers kunnen worden ge-
laden. Die gaan op hun beurt bun-
kerstations bevoorraden waar bin-
nenschepen en zeeschepen LNG 
voor de voortstuwing kunnen inne-
men. De bouw wordt verzorgd door 
de Spaanse tak van het Amerikaanse 

De afspraken vloeien voort uit het 
LNG Masterplan van de Rijn-Main-
corridor, waarin de deelnemende 
partijen samenwerken. De Europese 
Unie steunt de opbouw van bunker-
infrastructuur in deze corridor met 
een subsidie van 40 miljoen euro. De 
samenwerking past in het streven 
van het Rotterdamse havenbedrijf 
om de markt voor LNG tot wasdom 
te krijgen. 
Er wordt inmiddels ook gewerkt aan 
de veiligheid van LNG als brandstof 
voor de binnenvaart. In het kader 
van het LNG Masterplan voor de 
Rijn-Main-corridor is het Neder-
landse bedrijf Falck Risc ingescha-
keld om samen met de Gezamenlijke 
Brandweer richtlijnen en aanbeve-
lingen op te stellen voor incidenten-
bestrijding. Daarmee moet Falck dit 
jaar gereed zijn. Het Havenbedrijf 
Rotterdam is, als coördinator van de 
corridor, verantwoordelijk voor het 
project van Falck.
De aanbevelingen zullen vervolgens 
bij de Europese Unie worden gede-
poneerd. Die moet uiteindelijk ko-
men tot regelgeving voor het ge-
bruik van LNG door de binnenvaart. 
De studie van Falck Risc wordt ge-
zien als een grote stap in de richting 

installatiebedrijf Fluor Corporation. 
Aan dit project betaalt de Europese 
Unie eveneens mee via het TEN-T-
programma. In Rotterdam kan ove-
rigens nu al door de binnenvaart 
LNG worden getankt, en wel aan de 
Seinehaven.
In Veurne, in West-Vlaanderen, 
opende Fluxys onlangs een LNG-
tankstation voor vrachtauto’s. 
Fluxys ziet echter niet alleen in het 
wegvervoer, maar zeker ook in de 
zee- en binnenvaart een grote toe-
komst voor vloeibaar aardgas als 
brandstof. Het LNG voor het nieuwe 
pompstation in Veurne, op het ter-
rein van transportbedrijf Eric Mat-
theeuws, komt uit de gasterminal in 
Zeebrugge.

Masterplan
De havens van Antwerpen, Rotter-
dam, Mannheim, Straatsburg en 
Basel sloten dit jaar een samenwer-
kingsverband voor de introductie 
van LNG in het gehele Rijngebied en 
het Rijn-Scheldebekken. De havens 
gaan samen onderzoek doen, LNG 
promoten, zorgen voor kennisover-
dracht, regelgeving en de totstand-
koming van voldoende bunkerin-
frastructuur.

van geharmoniseerde regels voor 
LNG-gebruik.
Er wordt dus, al vaart de binnen-
vaart nog voor pakweg 99,9% op 
gasolie, de laatste jaren fors gepio-
nierd met het duurzamere alterna-
tief: vloeibaar gemaakt aardgas. Dat 
de havenbedrijven hierbij mede het 
voortouw nemen is goed te begrij-
pen als we bedenken dat de binnen-
vaart in de toekomst wordt geacht 
meer activiteiten van het wegver-
voer over te nemen. Daarvoor is dan 
wel nodig dat de binnenvaart tege-
lijk schoner wordt, om de totale ver-
vuiling door deze modaliteit niet 
groter te laten worden.
Het is ook nodig dat de binnenvaart 
nu eens een grote stap zet op milieu-
gebied. Nog steeds kan deze branche 
volhouden dat zij de ‘schoonste is in 
het land’, maar de voorsprong op an-
dere modaliteiten loopt de laatste ja-
ren wel hard terug. De vrachtauto is 
sinds eind jaren negentig via de Eu-
ro-klassering in rap tempo schoner 
geworden. Het wordt nu tijd voor 
een schoonheidskuur voor de bin-
nenvaart.

FOLKERT NICOLAI
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‘Dit is de juiste tijd 
om activiteiten in 
de vrachtbrokerage 
te beginnen.’

 Een oude roemrijke luchtvrachtnaam maakt zijn rentree in de Nederlandse 

luchtvrachtmarkt: Chartair. Vooral bedrijven als Groupair en Speed

krijgen er op Schiphol een geduchte concurrent bij.C
hartair, een voormali-
ge luchtvrachtmake-
laar en expeditiebedrijf 
van ondernemer Jos 
Busscher, was aan het 

einde van de vorige eeuw een toon-
aangevende speler op Schiphol. Het 
vrachtbedrijf, dat onder meer huis-
agent was voor Philips in Eindho-
ven, werd in 1996 verkocht aan
Panalpina en geïntegreerd in de 
bestaande vestigingen van de Zwit-
serse logistieke dienstverlener. 
Daardoor verdween een van de 
laatste grote Nederlandse expedi-
tie-namen van Schiphol en uit de 
Nederlandse markt.
De lege BV met de historische naam 
werd recent voor een onbekend be-
drag gekocht en afgestoft  door Trade 
Center Investment (TCI) van de 
luchtvrachtondernemers Ismail 
Durmaz en Kitty Liao. De twee an-
dere aandeelhouders van het herre-
zen vrachtbedrijf zijn de managers 
Aytekin Saray en Jasper de Bruijne. 
TCI is onder meer eigenaar van het 
Nederlandse gsa-bedrijf Global Air-
line Services en de twee andere aan-
deelhouders behoren tot het topma-
nagement van deze mondiaal 
opererende luchtvrachtvertegen-
woordiger. 
Chartair Cargo wordt door het vier-
tal geheel los van de lopende gsa-ac-
tiviteiten van Global als zelfstandige 
luchtvrachtmakelaar in de markt te 
zetten, zegt mede-eigenaar Ismail 
Durmaz, die in het dagelijks leven 
algemeen directeur is van Global 
Airline Services. ‘Daarom hebben 
wij ook gekozen voor een onafh an-
kelijk BV-constructie.’ 
Zelf is Durmaz ooit begonnen bij 

Chartair en het leek hem een mooi 
eerbetoon aan zijn oude lucht-
vrachtmentor Jos Busscher om de 
vrachtmakelaardij onder de oude 
historische naam weer nieuw leven 
in te blazen. Daarnaast biedt het 
nieuwe charterbedrijf een platform 
om ‘de nieuwe activiteiten te begin-
nen die los staan van de oude en be-
staande werkzaamheden als gsa’, 
legt hij uit.

Meerwaarde
Durmaz en aandeelhouder De Bruij-
ne zeggen dat het internationale 
luchtvrachtlandschap de laatste 
twee jaar sterk is veranderd en dat de 
vrachtmakelaar ofwel brokerage 
vooral voor de grote schare aan mid-
delgrote expediteurs weer een aan-
zienlijke meerwaarde heeft  gekregen 
vergeleken met jaren geleden. Door 
luchtvrachtcapaciteit groot in te ko-
pen bij bepaalde airlines en lading te 
bundelen van een groot aantal mid-
delgrote expediteurs kunnen vracht-
makelaars lagere tarieven bedingen 
en kunnen de mkb-klanten beter 
standhouden tegen de marktdomi-
nantie en koopkracht van de grote 
spelers in de markt, zeggen de twee 
vrachtmanagers. Daarnaast wordt 
de luchtvaartmaatschappijen, die 
Global tot zijn klantenkring rekent, 
een nieuwe dienst aangeboden.  
‘Bepaalde trends keren terug uit de 

begin jaren negentig van de vorige 
eeuw toen Chartair een groot succes 
kende als luchtvrachtmakelaar’, 
analyseert Durmaz. ‘Toen was er 
sprake van sterk fl uctuerende tarie-
ven en een grote verscheidenheid 
aan vrachtprijzen in de markt. Dat is 
het ideale klimaat voor een broker 
om in te opereren’, legt hij uit. Dat 
veranderde later toen de airlines een 
vergelijkbaar prijsbeleid begonnen 

te hanteren en de rol van de broker 
werd gemarginaliseerd. ‘Wij zien nu 
een ontwikkeling in de markt waar 
die oude prijsverschillen terugke-
ren. Dan heeft  een vrachtmakelaar 
meerwaarde voor kleine en middel-
grote partijen.’        
Mede-eigenaar Jasper de Bruijne 
ziet naast een veranderende markt 
ook ‘nieuwe manieren van zaken-
doen’ als reden om nu in de lucht-
vrachtmakelaardij te stappen. ‘Wij 
hebben ons de laatste jaren als inter-

nationaal opererend gsa-bedrijf 
veelvuldig de vraag gesteld of de 
vrachtvertegenwoordiger zoals wij 
die kennen nog wel kan blijven be-
staan. Je ziet nieuwe ontwikkelingen 
bij de luchtvaartmaatschappijen, 
onze klanten. We hebben de laatste 
jaren overnames gezien bij airlines, 
fusies en faillissementen. Er zijn ook 
luchtvaartmaatschappijen  die niet 
meer een vrachtvertegenwoordiger 
exclusief aanstellen voor de verkoop, 
maar meerdere bedrijven inhuren 
die als cargo sales agents de verkoop 
voor dezelfde maatschappij ter hand 
moeten nemen. Daarnaast zijn er 
luchtvaartmaatschappijen die alle 
vrachtactiviteiten hebben uitbe-
steed. Moet de gsa, als extern ver-
koopkantoor van specifi eke lucht-
vaartmaatschappijen, niet mee 
transformeren en ook andere en 
nieuwe diensten aanbieden naast
het bestaande vertegenwoordiger-
schap?’

Nieuwe activiteiten
De conclusie van het management 
van Global was dat er nieuwe activi-
teiten moesten worden ontplooid en 
wel door een nieuw op te richten 
‘neutrale entiteit’. Doel daarbij is om 
extra mogelijkheden voor airlines en 
de expeditieklanten van Global te 
creëren zonder dat de bestaande gsa-
werkzaamheden in het geding ko-

men, aldus De Bruijne. ‘Die vereisen 
immers neutraliteit en dat willen wij 
ook waarborgen.’  
De kernactiviteiten van Chartair 
worden onder meer: charters en   
vaste capaciteitsafspraken met 
luchtvaartmaatschappijen. Tevens 
richt het bedrijf zich op speciale pro-
jecten en logistieke oplossingen van-
uit het eigen netwerk, voegt hij er 
aan toe. ‘En we hebben een eigen 
cargo prefi x en kunnen codesharen 
bij andere luchtvaartmaatschappij-
en op voor onze klanten interessante 
routes.’ 
Het grote verschil met bestaande, lo-
kaal opererende brokers op Schiphol 
is dat Chartair over meerdere kanto-
ren op grote luchthavens in Europa 
wordt opgezet: Frankfurt, Düssel-
dorf en Londen Heathrow. De Bruij-
ne verwacht begin 2015 meer vesti-
gingen te zullen openen. 
Oud-eigenaar Jos Busscher van 
Chartair vindt de ‘wedergeboorte’ 
een ‘bijzonder leuke geste’. ‘Dit is na-
tuurlijk ontzettend sympathiek en ik 
heb de initiatiefnemers ook een oude 
map van Chartair met het logo op-
gestuurd als cadeau. Ik blik zelf niet 
graag terug, maar liever vooruit, 
maar het blijft  aardig van ze.’
Volgens Busscher zal de naam van 
zijn oude bedrijf nog wel best deuren 
openen in de markt, maar moet het 
aantal ‘oude eiken’ dat Chartair nog 
kent uit het verleden niet worden 
overdreven. ‘Dat gaat nog maar voor 
zo’n 50% van de managers op, denk 
ik. Chartair zal zich voor de overige 
50% wel moeten gaan richten op de 
jonge loten onder het management.’ 

Chartair maakt verrassende 
rentree op Schiphol
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‘Martinair onmisbaar voor KLM’

Martinair-oprichter Martin Schröder genoot de 

laatste weken van een zonnige cruise. Maar het 

nieuws en de onzekerheid rond de sanering van 

zijn 55 jaar oude levenswerk hebben hem 

‘ontzettend veel pijn gedaan’, zegt hij. 

M
artinair is onmis-
baar voor de 
KLM’, betoogt de 
83-jarige lucht-
vaartpionier in 

zijn eerste interview over de sane-
ring bij zijn Martinair. Hij roept 
dan ook aandeelhouder KLM op 
nogmaals naar de businesscase rond 
het terugbrengen van de vrachtvloot 
van negen naar drie freighters te kij-
ken. ‘Martinair is juist zo belangrijk 
om te voorkomen dat buitenlandse 
vrachtcarriers een te grote invloed 
krijgen op Schiphol. We moeten ons 
op onze eigen luchthaven niet laten 
overlopen. Dat is allemachtig be-
langrijk, dat je daarvoor waakt.’
Volgens Schröder gaat de luchtvaart 
weliswaar door ‘een bijzonder moei-
lijke tijd’ en is er tevens de grote 
groei van de luchtvaartmaatschap-

pijen uit het Midden-Oosten op 
vrachtgebied. ‘Dat hindert echter 
Luft hansa Cargo niet om een paar 
miljard euro in het vernieuwen van 
de vrachtvloot te steken. Je moet al-
tijd optimistisch zijn en niet pessi-
mistisch. Je moet net als Luft hansa 
voorbereid zijn op de tijden dat het 
weer beter gaat. ‘Be prepared’, zeg ik 
altijd want die goede tijd zal aanbre-
ken. Dan moet je er wel staan met 
moderne en zuinige vrachtvliegtui-
gen, want die ouder wordende  
MD11’s van Martinair hebben wel 
hun beste tijd gehad. Je moet je als 
Luft hansa richten op betere tijden en 
niet wachten tot het zich bewijst, 
want dan ben je gewoon te laat’,  on-
derstreept hij.
Schröder wijst er verder op dat ‘de fi -
losofi e en uitvoering van vracht-
diensten’ van Martinair geheel an-

ders is dan die van de lijndiensten 
van de KLM. ‘Samen kunnen de 
maatschappijen met inachtneming 
van twee verschillende bedrijfscul-
turen twee markten bedienen. Mar-
tinair heeft  afzonderlijk rechten op 
elke verre uithoek van deze wereld 
en kan vrachtcapaciteit aanbieden 
voor alle lading inclusief vracht van 
grote afmetingen. Dat lijkt mij bij-
zonder belangrijk als aanvulling op 
de KLM-lijndiensten. Martinair kan 
bijvoorbeeld een dierentuin uit 
Zuid-Afrika heel snel overvliegen 
naar het Verre Oosten. Dat kunnen 
andere airlines maar heel moeilijk 
voor elkaar krijgen.’     
De luchtvaartpionier wijst ook op de 
werkgelegenheid van de ‘vele en-
thousiaste medewerkers’ van Marti-
nair en ‘de goede naam van de 
vrachtmaatschappij’ in de wereld. 
‘Dat zijn belangrijke waarden voor 
KLM en de luchthaven Schiphol. De 
werknemers van Martinair zijn vol-
gens Schröder ook gewend ‘om zeer 
onregelmatige vracht naar zeer veel 
onregelmatige bestemmingen’ te 
vervoeren. ‘Dan maak je bijvoor-
beeld een extra tussenstop om 
vracht op te pikken in Bangkok voor 
Schiphol. Dat is een geheel andere 
cultuur en wereld dan die van de 
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KLM en de lijndiensten waar alles 
van tevoren is vastgelegd. Die zoe-
ken niet verder naar vracht. Martin-
air is daar waar er geld valt te verdie-
nen.’ 

Space
Schröder heeft  ook nog steeds niet 
de hoop opgegeven om eind volgend 
jaar ‘of begin 2016’ de ruimte in te 
worden geschoten aan boord van de 
supersonische Lynx vanaf het Cari-
bisch eiland Curaçao. De lucht-
vaartpionier is nog steeds passagier 
001 van Space Expedition Curaçao 
dat de ruimtereizen samen met de 

KLM organiseert. ‘Dat gaat defi ni-
tief door, maar het is helaas wel een 
jaartje vertraagd’, zegt hij.
‘Ik ben er bijzonder trots op dat ik 
aan de bakermat mag staan van de 
ontwikkeling dat je straks binnen 
drie uur van Amsterdam naar Syd-
ney kan vliegen. Dat gaat wellicht 
nog zo’n dertig jaar tot veertig jaar 
duren, maar het gaat gebeuren. Daar 

‘We moeten ons niet op Schiphol door de 
buitenlandse carriers laten overlopen.’

ben ik heilig van overtuigd.’ Of er 
dan ook vracht met dezelfde snel-
heid naar de andere kant van de we-
reld wordt bevorderd, waagt hij wel 
te betwijfelen. Wellicht is dat met 
wat dure juwelen en wat kostbare 
schilderijen mogelijk, maar meer 
vracht verwacht ik niet aan boord’, 
voorziet hij.    
De recente ambitie van de lucht-
vaartorganisatie IATA om de ge-
middelde doorlooptijden terug te 
brengen van vijf tot zes dagen naar 
drie tot vier in de luchtvracht heeft  
de ‘volledige’ steun van de lucht-
vaartondernemer. ‘Ik ben een groot 

voorstander om processen sneller te 
laten verlopen. Tijden veranderen en 
als je niet anticipeert op nieuwe ont-
wikkelingen verlies je gewoon de 
wedstrijd. Je moet ook als onderne-
mer begrip hebben voor deze veran-
deringen en er gewoon op inspelen. 
Dat heb ik mijn hele leven gedaan.’

JOHN VERSLEIJEN

‘
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Melanie kreeg vroeger in België 
merkwaardige cadeaus van de Sint

goedheiligman: een popje van het 
kindeke Jezus in een kribbe.’ Tsja, 
dat is andere koek dan een marse-
peinen muis. Je vraagt je af wie er 
kennelijk jaarlijks van een enorme 
voorraad kribbes af moest zien te 
komen, de school of toch meneer 
de pastoor?

Liberalisme 
Zou in die tijd al haar voorliefde 
voor het liberalisme geboren zijn? 
Hooguit onbewust: ‘Ik realiseerde 
me toen natuurlijk nog niet dat het 
een apart sinterklaascadeautje 
was. Blijkbaar vonden ze op die 
katholieke lagere school Kerstmis 
toch echt belangrijker en lieten ze 
ons dat met Sinterklaas alvast we-
ten.’ 
Mmm... dan is Marge toch be-
nieuwd wat haar Vlaamse even-
knie Ben Weyts vroeger als klein 
kind in zijn schoentje vond. | PW

Wat zou er dit jaar in de schoen van 
de minister van I en M zitten? Vast 
iets héél anders dan vroeger. 

Die Melanie toch. De Nederlandse 
minister van Infrastructuur en 
Milieu deed onlangs een boekje 
open in het Algemeen Dagblad. Is 
het een klein jeugdtraumaatje? 
Terwijl het halve land in de ban is 
van de zwart-witte pietendiscus-
sie, blikt Melanie Schultz van 
Haegen terug op haar 5 decembers 
in België. 
Jawel, daar woonde zij namelijk 
van haar derde tot haar zevende 
jaar. En ook daar werd Sinterklaas 
gevierd. Maar wat gaf de uit Span-
je naar de Lage Landen gevaren 
bisschop haar dan? De roe? Een 
zakje zout? Pepernoten? Een letter 
van banket?
Niets van dat alles: ‘Elk jaar kre-
gen we hetzelfde cadeautje van de 

KRIBBE

Springen doe je zo

Da’s nog eens wat anders 
dan door de Brennerpas 
tuff en: het nieuwe wereld-
record verspringen voor 
vrachtwagens. 
Een vrachtwagen die over een For-
mule 1-wagen springt, dat klinkt als 
een paradox van Zeno. U weet wel, 
die Griekse fi losoof die mensen eeu-
wen tot de rand van de waanzin 
bracht met zijn raadsels. Zoals dat 
van Achilles en de schildpad. Hoe 
kan de held Achilles, bekend om zijn 
snelheid, ooit de schildpad inhalen, 
die met een voorsprong vertrokken 
is? Immers, elke keer als Achilles het 
punt A bereikt, waar de schildpad 
kort tevoren was, is de schildpad in-
tussen bij punt B aangekomen. Arri-
veert Achilles bij dit punt B, dan is 
de schildpad intussen aangekomen 
bij punt C. Enzovoort, enzovoort, 
tot in de oneindigheid. 

Zo ongeveer leek het ook vorige 
week met een heuse vrachtwagen en 
een Formule 1-wagen: hoe kan een 
loodzware truck ooit over een rij-
dende racewagen heenspringen? Hij 
moet er eerst naast zien te komen, en 
dan nog eroverheen ook? Onmoge-
lijk, zou je denken... 
En toch is het gebeurd. Zo sprong – 
of nee liever vloog – stuntman Mike 
Ryan, die onder andere heeft  ge-
werkt voor Fast and Furious en Ter-
minator 2 met een Renault-truck 
over een Lotus Formule 1-auto heen. 
Die werd bestuurd door collega-
stuntman Martin Ivanov, die eerder 
de spectaculaire maar gevaarlijke 
scènes deed voor onder andere 
James Bond-fi lms.
De crux zat hem in de springschans, 
die de truck lanceert terwijl de er-
naast rijdende racewagen zich met 
een snelle beweging zijwaarts onder 
de vrachtwagen door manoeuvreert. 
Zo’n stunt was er eentje geweest 

waar 007 zich niet voor had hoeven 
schamen. Eentje die prima op het 
witte doek had gepast, alleen niet in 
Hollywoord werd opgenomen maar 
in het Britse graafschap Suff olk. 

Klap
Het was wel oppassen geblazen voor 
de toeschouwers, en voor de mon-
teurs. Wie het fi lmpje bewondert, 
kan zien dat de truck een fl inke klap 
krijgt. De afstand die stuntman 
Ryan met de vrachtwagen ‘vloog’, 
naar eigen zeggen zo’n 25 meter, is 
dan ook een nieuw wereldrecord, 
wat de stunt helemaal af maakt. 
Net zoals de lichtvoetige Achilles de 
schildpad wel degelijk inhaalt. Dat 
wist u intuïtief al, maar om dat echt 
te bewijzen, had de wiskunde eeu-
wen later de diff erentiaal- en inte-
graalrekening nodig. Mike Ryan 
had vooral pk’s nodig. En lef.

Ja, dit is precies wat het lijkt. Een vliegende vrachtwagen en een Formule 1-wagen die er onderdoor komt.
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 RECORD   Vrachtwagen vliegt over Formule 1-wagen

QUOTE VAN DE WEEK

Kees Groeneveld van Euro-Nordic, de 
nieuwe voorzitter van VRC, over zijn 
benoeming voor onbepaalde tijd.

Ik ga het niet 
tot mijn pensioen 
doen.

C
O

LU
M

N

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

In Parijs is de lucht nu en dan zo ver-
vuild dat de top van de Eiff eltoren op 
straatniveau nauwelijks meer zicht-
baar is en dat wie over die straat loopt 
evenveel slechte stoff en inademt als ie-
mand die zich in een afgesloten kamer 
van vier bij vijf meter bevindt met acht 
stevige rokers. De boosdoeners zijn, 
behalve die rokers, vooral de fi jne en 
zeer fi jne stofdeeltjes, deeltjes kleiner 

dan 0,1 micrometer.

Dit alles is, als je het zo wilt noemen, aan het licht gebracht 
door een boven het Parc André Citroën opgehangen weerbal-
lon die de samenstelling van de stadslucht zeer nauwkeurig 
meet. In de Franse hoofdstad maakt stadslucht beslist niet 
vrij. De lucht veroorzaakt akelige kwalen, zoals astma, kan-
ker en vaatziekten. Daaraan sterven jaarlijks miljoenen men-
sen wereldwijd ver voor hun tijd. De Parisiens en Parisiennes 
gaan gemiddeld zes jaren eerder dood dan de Fransen die in 
de ‘campagne’ wonen.

Een van de oorzaken is volgens de Franse pers wel duidelijk. 
Verhoudingsgewijs veel van dit fi jnstof komt uit de motoren 
van dieselvoertuigen. Omdat Frankrijk de aanschaf van dit 
type auto’s sinds jaar en dag subsidieert, is het land wereld-
wijd het meest ‘diesélisé’. Ruim zes op de tien voertuigen rij-
den op de door Rudolf Diesel uitgevonden brandstof. De me-
dia wijzen met de beschuldigende vinger naar de overheid, 
die Europese luchtrichtlijnen tot dusver naast zich heeft  neer-
gelegd.

Frankrijk heeft  natuurlijk een kans gemist om aan het lucht-
vraagstuk een einde te maken. Het had, dapper en doortas-
tend zoals Fransen bij tijd en wijle zeker kunnen zijn, een
algemene kilometerheffi  ng moeten invoeren voor alle weg-
verkeer, met verschillende tarieven naar plaats en tijd van het 
voertuig en de milieuklasse daarvan. Er kwam niets van te-
recht. De écotaxe beperkte zich tot het vrachtverkeer, sneu-
velde in de politieke hectiek en er kwam geen enkele opvol-
ger, behalve nog wat halfslachtige ideeën voor heffi  ngen die 
alleen zijn bedoeld om extra geld voor de schatkist op te ha-
len. Nederland had de moed daartoe ook niet. België slaat 
voorlopig, naar Duits model, alleen het vrachtverkeer aan 
voor de gereden kilometers. Duitsland wil nu het personen-
verkeer ‘zur Kasse beten’ met een ‘vignet’, een ‘fl at tax’ voor 
weggebruikers. Zo schieten we niet erg op in Europa.

Waar is de Eiff eltoren?


