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Aan de vooravond van de ope-
ning van de containerterminals 
RWG en APMTR2 op Maasvlak-
te 2 is er nog steeds geen akkoord 
over de aanleg van een interne 
baan, ook wel Central Exchange 
Route (CER) genoemd.

Partijen hebben daarom professor Albert 
Veenstra, wetenschappelijk directeur van 
Dinalog, in de arm genomen om te bemid-
delen. Deze bevestigt in opdracht van de 
terminals RWG, APMT en ECT/Euromax 
te werken, maar wil niets over het verloop 
van de gesprekken kwijt. Wel noemt hij het 
‘van enorm belang voor de Rotterdamse 
haven dat de terminals een akkoord slui-
ten over het onderling uitwisselen van 
containers’. Hij is in september aan de slag 
gegaan en verwacht eind deze maand ver-
slag uit te kunnen brengen.
Havenbedrijf Rotterdam wil alleen kwijt 

rubber banden, die tien twintigvoeters in-
eens kunnen vervoeren.
De Kramer-groep noemt het ‘teleurstel-
lend’ dat deze geen rol speelt in de gesprek-
ken met Veenstra en het onderzoek van 
Ecorys. Volgens adviseur John Verschel-
den komt de voorgenomen ontwikkeling 
van een Barge Service Centre in gevaar als 
Kramer geen aansluiting op de CER krijgt. 
Het centraal op de Maasvlakte gelegen be-
drijf werpt zich al langer op als uitwissel-
punt voor binnenvaartcontainers.
De gesprekken over het project duren al 
meer dan twee jaar. Het Havenbedrijf heeft  
herhaaldelijk gezegd te willen investeren, 
op voorwaarde dat de terminals een ak-
koord sluiten over het gebruik ervan. Aan-
gezien de bouw minstens anderhalf jaar in 
beslag neemt, komt de voorziening hoe 
dan ook te laat voor de start van RWG en 
APMTR2. Die worden beide in de loop van 
volgend jaar operationeel.

dat Veenstra ‘bij het proces betrokken is’, 
maar weigert iedere verdere toelichting. 
Daarnaast heeft  het onderzoeksbureau 
Ecorys opdracht gekregen om een plan te 
schrijven voor het gebruik van de CER. 
Volgens insiders laat het eindrapport op 
zich wachten omdat partijen het niet eens 
kunnen worden over de defi nitieve versie, 
bang als ze zijn dat de aanleg van de inter-
ne baan ten koste gaat van hun eigen posi-
tie.

Agv’s of mts-en
Het Havenbedrijf gaat uit van een investe-
ring van tachtig miljoen euro in een ver-
binding tussen ECT Delta, APMTR1 en 2, 
RWG en Euromax. Binnen het Havenbe-
drijf gaan stemmen op om de interne baan 
geschikt te maken voor agv’s. Het zou voor 
het eerst zijn dat deze onbemande wagens 
buiten de terminals zelf worden ingezet. 
De terminals zelf hebben echter een sterke 
voorkeur voor de goedkopere multi trailer 
systems (mts-en), containertreintjes op 

Het Delta-schiereiland met ECT (l.) en APMTR1, dat via de interne baan met RWG, APMTR2 en Euromax (niet zichtbaar) verbonden moet worden.
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 MAASVLAKTE 2   Partijen laten Dinalog-directeur Albert Veenstra bemiddelen

Akkoord over aanleg 
interne baan blijft uit

ROB MACKOR

SCHEEPVAART
Het uitgebreide 
Panamakanaal zal niet 
vóór 2016 open gaan 
voor de scheepvaart. 
Dat zegt kanaalbeheer-
der Jorge Quijano. 
Volgens planning zou 
het nieuwe kanaal in 
december 2015 opengaan nadat eerder al vertraging 
werd opgelopen door fi nanciële confl icten met het 
bouwconsortium. Nu wordt dat waarschijnlijk in het 
eerste kwartaal van 2016. Het project is dan nog niet 
volledig klaar, maar het kanaal moet dan wel bevaar-
baar zijn. 

Opening Panamakanaal vertraagd 

WEGVERVOER
De Duitse staat is van plan het contract met Toll 
Collect, de exploitant van het tolsysteem voor 
vrachtverkeer, te verlengen tot 2018. De mogelijkheid 
van een overname van Toll Collect door de staat wordt 
opengehouden. Toll Collect heeft een confl ict met de 
Duitse staat over gederfde tolinkomsten wegens 
vertragingen bij de invoering van de tol. Op grond van 
het verlengde contract moet Toll Collect volgend jaar 
juli het wegennet waarop de kilometerheffi ng voor 
vrachtauto’s wordt geheven uitbreiden met 1100 
kilometer aan Bundesstrassen. De tol geldt nu op alle 
autosnelwegen en ongeveer duizend kilometer aan 
Bundesstrassen.

Duitsland verder met Toll Collect

jaar beleid in de 
Antwerpse haven 
bezorgde Eddy 
Bruyninckx, gedele-
geerd bestuurder van 

het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de Lifetime 
Achievement Award. De prijs maakt deel uit van de IBJ 
Awards die jaarlijks worden uitgereikt door het vakblad 
International Bulk Journal. Met de award werd 
Bruyninckx bekroond voor zijn beleid van de afgelopen 
20 jaar, waarmee hij de Antwerpse haven uitbouwde 
tot een wereldspeler, waar schepen van allerlei 
formaat kunnen aanlopen.

20
AWARD EDDY BRUYNINCKX 

SCHEEPVAART
Er is een nieuw grootste containerschip in de wereld: 
de ‘CSCL Globe’, die 19.000 teu kan vervoeren. China 
Shipping neemt het schip volgende maand in ont-
vangst. Het schip is gebouwd door de Koreaanse 
scheepswerf Hyundai Heavy industries. De ‘CSCL 
Globe’ is 400 meter lang, 56 meter breed en heeft 30 
meter diepe ruimen. Per vervoerde teu zal het schip 

20% minder brandstof 
verbranden dan een 
10.000 teu groot schip. 
China Shipping zet het 
schip in op de Azië-
Europa handelsroute. 
Het schip is het eerste 
in een serie van vijf. 

China Shipping heeft de grootste
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     POLL     

 NIEUWE POLL: Havenbedrijf, leg die interne baan op de Maasvlakte gewoon aan 

Ja, dat versterkt de marktpositie van Schiphol

Nee, dat ondermijnt de positie van KLM 

Dat had al lang gebeurd moeten zijn  

Anders... 

33 %

13 %

50 %

4 %

Schiphol moet ook Lufthansa toelaten

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 580 mensen op de stelling van 11 NOVEMBER

De intermodale spoorvervoer-
ders Bertschi, Hoyer en Hupac 
hebben een belang van 49% in 
het Rail Service Center (RSC) in 
Rotterdam genomen. DB 
Schenker Rail raakt daarmee zijn 
alleenheerschappij kwijt, maar 
houdt wel de meerderheid. Het 
consortium van de vier heeft  een 
twintigjarig huurcontract met 
het Havenbedrijf gesloten. 
Topman Aart Klompe (DB) over 
de achtergronden van de deal.   

Goed nieuws voor Rotterdam lijkt 
me. Maar is het ook goed nieuws 
voor DB Schenker?
Daarvoor moet ik eerst even in de 
geschiedenis duiken. Het RSC is in 
1994 ontstaan op initiatief van het 
Havenbedrijf. Dat zocht daar toen 
een exploitant voor, maar daar 
kwamen geen spontane aanmel-
dingen voor. Uiteindelijk kwam de 
exploitatie terecht bij NS Cargo, 
dat een paar jaar later door DB 
werd overgenomen, inclusief het 
huurcontract voor het RSC met het 
Havenbedrijf.
Daarmee ontstond dit jaar een mo-
ment om de hele situatie opnieuw 
te bezien. Het Havenbedrijf wilde 
graag meerdere partijen toelaten, 
omdat dat een bevruchtende wer-
king zou hebben. Het is eigenlijk 
en beetje raar dat de verhuurder 
zich daarin mengt, want het is 
onze zaak wat wij als huurder met 
de terminal doen. Maar in het be-
lang van alle partijen hebben we 
ingestemd met een constructie, 
waarin ook andere partijen een be-
lang hebben.

U was eigenlijk liever enig 
aandeelhouder gebleven?
Nou, het was wel een lekker gevoel 
destijds.

Uw Duitse bazen staan hier ook 
achter?
Gaat u daar maar van uit. Dit is in 
de hoogste regionen van Deutsche 
Bahn goedgekeurd. Binnen DB is 
natuurlijk goed gekeken naar de 
positie van de Rotterdamse haven 
in het Europese netwerk. Dat was 

nog best ingewikkeld, maar uit 
deze beslissing blijkt dat Rotter-
dam hoog op de wereldkaart staat.

Het Havenbedrijf heeft  dus sterk 
op samenwerking aangedrongen?
Ja, wij begrijpen dat het Havenbe-
drijf tegenwoordig als beleid heeft  
om concessies uit te geven aan con-
sortia, samenwerkingsverbanden 
van meerdere bedrijven dus. Daar 
was men heel stellig in. Uiteinde-
lijk is er een goede oplossing uit de 
bus gekomen. Wij vinden het niet 
verkeerd om met die andere partij-
en samen te werken.

DB was en is de grootste klant en 
tevens huurder van het RSC. 
Waren er twijfels over uw 
neutraliteit?
Het Havenbedrijf heeft  ons dat wel 
eens verteld, maar ik heb nog nooit 
een brief van die strekking ontvan-
gen. Ik betwijfel eerlijk gezegd of 
dat ooit echt gespeeld heeft . Ver-
geet niet dat neutraliteit voor Cor 
Hoenders (de ‘geestelijk vader’ van 
het RSC – red.) heilig was. Dat 
geldt ook voor zijn opvolger, Pieter 
Förrer. Daar hebben we speciaal op 
geselecteerd.

De vier partners willen gezamen-
lijk projecten opzetten. Wat moet 
ik me daarbij voorstellen?
Dat is er op gericht om in bepaalde 
regio’s meer treinen tussen A en B 
te laten rijden en bepaalde typen 
vervoer van de weg en het water op 

het spoor te krijgen. Daar zijn nog 
geen concrete afspraken over, 
maar dat wordt verder uitgewerkt. 
Centraal daarin staat het ontwik-
kelen van het vervoer van de Euro-
pese spoorcorridors, waarvan er 
drie via Rotterdam gaan.

De verbinding met Zuid-Duits-
land staat in Rotterdam hoog op 
de agenda.
Ja, maar die regio heeft  ook hele 
goede spoorverbindingen met an-
dere havens.

Gaat er in de terminal geïnves-
teerd worden?
Alles is erop gericht om de overslag 
verder op te voeren, zodat er wat 
meer winst overblijft  voor de aan-
deelhouders. Die hebben ook in-
spanningsverplichtingen afgege-
ven om de terminal verder te 
ontwikkelen door de operationele 
stromen en de interne logistiek te 
verbeteren. Het Havenbedrijf heeft  
een inspanningsverplichting afge-
geven om de toegang tot de termi-
nal te verbeteren. Daar zijn inves-
teringen voor nodig, maar ook dat 
moet nog worden uitgewerkt.

Wat moet er nog meer gebeuren 
om spoorvervoer een steuntje in 
de rug te geven?
In de eerste plaats moeten er goede 
oplossingen komen voor de capaci-
teitsbeperking op de Betuweroute 
tijdens de bouw van het derde 
spoor in Duitsland vanaf volgend 
jaar. Er wordt weliswaar aan een 
maatregelenpakket gewerkt, maar 
we zijn er nog niet gerust op dat dat 
in de praktijk goed gaat werken. 
Eerst zien, dan geloven.
Daarnaast dreigt er een buitenspo-
rige verhoging van de gebruiksver-
goeding, die de spoorvervoerders 
aan de infrabeheerder moeten be-
talen. Daar kunnen wij niet mee le-
ven. Ook daarover zijn we in lang-
lopende discussies verwikkeld, 
maar we zijn er nog steeds niet uit. 
We blijken in een ingewikkeld land 
te leven.

AART KLOMPE, CEO DB SCHENKER RAIL NEDERLAND

‘We leven in een

ingewikkeld land’

ROB MACKOR
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Het mocht vorige week nog niet hard-
op worden geroepen tijdens de laatste 
zitting van de Amsterdamse raads-
commissie Werk en Economie (verant-
woordelijk voor de zeehaven), maar de 
komst van de nieuwe zeesluis voor de 
hoofdstad is een feit. Ofschoon de vol-
tallige gemeenteraad woensdag 26 no-
vember nog een defi nitief besluit moet 
nemen, is dat nog slechts een hamer-

stuk nu de tegenstand is gereduceerd tot een enkele stem van 
de Partij voor de Dieren en een licht aarzelende SP, die als co-
alitiepartner wel al de zegen heeft  gegeven aan de Amster-
damse bijdrage van maximaal 105,25 miljoen. Die rekening, 
die in 2010 nog op 136,5 miljoen euro lag, zal volgens de Am-
sterdamse havenwethouder Kajsa Ollongren (D66) nog ver-
der zakken als Brussel met een stevige subsidie over de brug 
komt en de rente (nu 1%) verder naar nul afdaalt. De uitein-
delijke kosten voor Amsterdam komen dan uit rond de 70 
miljoen euro, bijna de helft  van wat ooit begroot is.
 
Met het sluisproject heeft  het stadsbestuur en vooral de vori-
ge havenwethouder Freek Ossel (PvdA), zich dan ook gere-
vancheerd voor het fi nanciële fi asco rond de Noord-Zuidlijn. 
Door voorzichtig en vooral royaal te budgetteren en door ver-
schillende ijkpunten in te bouwen in het lopende beslissings-
proces van bijna vijf jaar ligt er nu een businesscase waar bij-
na niemand in de gemeenteraad nee tegen kan zeggen. Dat 
Ollongren uiteindelijk de bijdrage van de gemeente aan de 
890 miljoen euro kostende zeesluis doorschuift  naar het vo-
rig jaar verzelfstandigde havenbedrijf, zorgt ervoor dat de 
schuldenlast voor de gemeente niet verder zal stijgen. Ook dat 
is met veel gejuich begroet in de lokale politiek.

Daarmee heeft  de Amsterdamse havensector na veel gelobby 
eindelijk zijn nieuwe en grotere zeesluis binnengehaald. Na 
de verzelfstandiging van het Amsterdamse havenbedrijf in 
2013 is dat het tweede wapenfeit in amper twee jaar in de 
hoofdstedelijke havensector. Met het fi at van Amsterdam en 
de eerdere bijdrage van de provincie Noord-Holland (56,25 
miljoen euro) is nu Rijkswaterstaat aan zet. Het aanbeste-
dingsproces loopt al enige tijd en met de nodige goede wil zal 
er volgend jaar al een bouwconsortium kunnen worden aan-
gewezen. De bouwwerkzaamheden zullen dan ergens eind 
2019 een nieuwe poort voor Amsterdam moeten opleveren.

Zijn er dan nog minpuntjes te melden? Natuurlijk. Te lang 
heeft  Amsterdam de komst van een grote zeesluis gekoppeld 
aan het succes van containerterminal ACT. Zelfs toen duide-
lijk werd dat dit project door het wegblijven van de zeecon-
tainers uitliep op een fi asco was de realiteitszin nog enkele 
jaren vertroebeld door de oude containerambities. Toen ACT 
werd gesloten had Amsterdam dan ook een tijdlang proble-
men om de noodzaak van de komst van een nieuwe zeesluis 
te rechtvaardigen. Ook hier heeft  de oude havenwethouder 
Ossel door handig politiek manoeuvreren de bakens verzet 
en met de hulp van de directie van het havenbedrijf een nieu-
we koers uitgestippeld voor Amsterdam die meer past bij de 
regionale status aan het Noordzeekanaalgebied en aansluit 
op de sterke punten van de haven, zoals energieopslag, inno-
vatie en kleinschalige overslag.

Is de nieuwe zeesluis voor die bijgestelde ambitie dan niet te 
groot of te duur? Niet echt. De sluis moet allereerst worden 
gezien als een vervangingsinvestering van een ruim 85 jaar 
oud bouwwerk, waarbij rekening wordt gehouden met een 
nieuwe generatie grotere schepen. Met een rentestand van 
bijna nul is die investering bovendien zo (dertien tot twintig 
jaar) terugverdiend. Eigenlijk is het gewoon een no-brainer.    

Champagne 
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IMB waarschuwt voor 
containerfraude

SCHEEPVAART

‘OW Bunker-schade in 
Nederland 30 miljoen’ 

vermogen van de container op te 
krikken. 
Het IMB kreeg bij het onderzoek 
hulp van de verlader in kwestie. Die 
gaf aan dat de container veel minder 
zwaar was dan het gewicht dat op de 
deur stond. Uit foto’s bleek dat de 
deuren van de container zijn overge-
schilderd. 
Het IMB maakt zich grote zorgen 
om het gerommel met gewichten. Te 
zwaar geladen schepen zijn namelijk 
levensgevaarlijk in de vaart. De ma-
ritieme tak van het ICC heeft  niet ge-
meld wie de verlader was en van wie 
de container afk omstig is. Wel bena-
drukt het IMB dat de eigenaar van 
de container verantwoordelijk is 
voor de informatie die wordt ver-
strekt op de deur. | GERT VAN HARSKAMP

Alle partijen in de scheepvaart 
moeten goed op de containerge-
wichten letten. Daarvoor waar-
schuwt het International Maritime 
Bureau (IMB). 

De maritieme organisatie van de in-
ternationale kamer van koophandel 
ICC is gestuit op een ‘levensgevaar-
lijke’ containerfraude.
Op de deur van een container die 
onderweg was van het Midden-Oos-
ten naar het Verre Oosten was ge-
rommeld met de informatie die op 
de deur stond. Zowel het vermelde 
leeggewicht als het aantal kubieke 
meters zoals vermeld stond op de 
deur van de container, was hoger 
dan het werkelijke gewicht. Daar-
mee probeerden de daders het laad-

Terminal in Rotterdam. 
Het Deense moederbedrijf OW 
Bunker heeft  faillissement aange-
vraagd nadat bekend werd dat er 
door het seniormanagement van 
dochteronderneming Dynamic Oil 
Trading (DOT) in Singapore groot-
schalige fraude is gepleegd. 
Aangenomen wordt dat het leeu-
wendeel van de schade uiteindelijk 
voor rekening komt voor de banken. 
OW zou een kredietlijn van 700 mil-
joen dollar hebben gehad bij een in-
ternationaal bankenconsortium, 
waaronder ING. ShippingWatch 
meldt verder dat er wereldwijd rond 
de honderd bedrijven zijn getroff en 
door de ineenstorting van OW Bun-
ker, voor in totaal zo’n 300 miljoen 
dollar. | ROB MACKOR

Bedrijven die zaken deden met de 
Nederlandse vestiging van het om-
gevallen Deense OW Bunker lijden 
waarschijnlijk voor zo’n dertig 
miljoen euro schade. 

Dit zeggen nauw bij de zaak betrok-
ken bronnen. Verwacht wordt dat de 
Nederlandse leverancier OW Bun-
ker Netherlands en de Zwitserse 
handelstak OW Bunker Switzerland 
op zeer korte termijn failliet ver-
klaard zullen worden. Een zestal 
bunkerschepen met partijen van 
OW Bunker aan boord in de Rotter-
damse haven zou zijn stilgelegd. 
Schuldeisers zouden verder beslag 
gelegd hebben op partijen stookolie 
van samen enkele tienduizenden 
tonnen, die in opslag liggen bij Rubis 

FAILLISSEMENT

Maersk Line gaat 
meer Triple-E’s kopen 

Rijk geeft half miljard 
voor Rijnlandroute 

Bas Transport begint 
dienst naar Milaan 

‘Europese sancties 
vertragen export’ 

SCHEEPVAART
Maersk Line voorziet een groei 
van 4 tot 5% voor de komende 
paar jaar. Voor de Deense rederij 
ontstaat daardoor behoefte aan 
108.000 teu nieuwe capaciteit per 
jaar, zegt CEO Søren Skou. Volgens 
hem is de extra capaciteit nodig 

om competitief te blijven. De 
nieuwe capaciteit die Maersk Line 
wil aanschaffen betreft voorna-
melijk zeer grote schepen, ‘moge-
lijk ook van het Triple-E formaat’, 
zegt Skou. 

INFRASTRUCTUUR
Zuid-Holland krijgt 550 miljoen 
euro subsidie van het Rijk, zodat 
de Rijnlandroute kan worden aan-
gelegd. Dat is een 14 kilometer 
lange provinciale weg ten zuiden 
van Leiden, die de A44 en A4 moet 
verbinden. De aanleg kost ruim 

800 miljoen euro en is een van de 
grootste infrastructurele werken 
voor de komende jaren in Neder-
land. In totaal gaat er tot en met 
2028 82 miljard euro naar wegen, 
spoorwegen en vaarwegen.

SPOORVERVOER
Bas Transport biedt met ingang 
van 2015 samen met het Italiaan-
se GTS een spoordienst aan tus-
sen Rotterdam en Milaan. De 
dienst, tussen de RSC-terminal 
aan de Rotterdamse Waalhaven 
en de Sogemar-terminal in Melzo, 
bij Milaan, krijgt een frequentie 
van drie vertrekken per week in 
beide richtingen. De trein wordt 
gereden door SBB. Er komen ook 
doorverbindingen naar Zuid-Italië 
en Griekenland.

DE MARKT
De Europese sancties tegen Rus-
land leggen een grote druk op de 
afgifte van exportvergunningen. 
Volgens EVO en exportvereniging 
Fenedex is snel meer capaciteit 
nodig om deze vergunningen te 
toetsen. De wachttijd voor de
afgifte van exportvergunningen 
loopt soms al op tot dertien we-
ken, ver boven de wettelijk toege-
stane acht weken, en is bovendien 
schadelijk voor bedrijven.

KORT

Licht aan einde van tunnel
 ONDERZOEK   Nederlandse wegvervoerders gematigd optimistisch

Wegvervoerders zien de 
toekomst ietsje zonniger in, 
zo blijkt uit marktonder-
zoek verricht door Nieuws-
blad Transport.

Zo lijkt ook in de transportsector, de 
bloedsomloop van de economie, het 
herstel (voorlopig?) te zijn ingezet. 
Dit marktonderzoek heeft  Nieuws-
blad Transport uitgevoerd onder zo’n 
170 transportbedrijven. 
Meest voorkomend zijn de bedrijven 
met tussen de tien en vijft ig werkne-
mers, maar er zitten evengoed klei-
nere en grotere ondernemingen bij. 
De respondenten zijn in meerder-
heid managers, directeuren en eige-
naren, maar ook de werkvloer is 
goed vertegenwoordigd met plan-
ners en chauff eurs. 
Een kleine meerderheid (51%) van 
de respondenten antwoordt bevesti-
gend op de stelling dat het wegver-
voer duidelijk aan het herstellen is 
van de crisis. Dat gezegd hebbende, 
er is ook nog veel wat niet goed blijkt 
te gaan. Grootste punt van zorg is de 
toenemende concurrentie uit Oost-
Europa sins de toetreding van deze 
voormalige Oostbloklanden tot de 
Europese Unie. Zo’n 88% zegt ‘merk-
baar last’ te hebben van deze zware 
concurrentie. 

Op en naast de weg
Een van de respondenten merkt op: 
‘Veel grote bedrijven rijden met 
Oost-Europeanen en de invloed 
daarvan is duidelijk zichtbaar op de 
weg, en naast de weg op parkeer-
plaatsen. Tegenwoordig staat er een 
Nederlandse naam op de truck met 
een Oost-Europees kenteken.’
Maar hoe kritisch de vervoerders 
ook zijn over de Oost-Europeanen, 
een deel van hen (24%) geeft  aan zelf 
ook dit type chauff eur in te zetten. 
De belangrijkste reden daarvoor is 
om concurrerend te blijven. Bijna de 
helft  zegt bang te zijn om klanten 
kwijt te raken als ze geen gebruikma-
ken van chauff eurs uit landen als

Polen, Roemenië en Bulgarije. 
De noodzaak om in de kosten te blij-
ven snijden is hoog. Want ook al 
trekken de ladingvolumes aan, de 
prijzen dalen nog steeds. Waar 44% 
van de respondenten zegt dat de vo-
lumes stijgen, tegenover 16% dat ze 
dalen, zien we bij de prijsontwikke-
ling een minder positieve trend. 
Waar 11% antwoordt dat de tarieven 
gestegen zijn, zegt een kwart dat ze 
juist gedaald zijn. 
Zoals een respondent het verwoordt: 
‘Het ladingaanbod lijkt aan te trek-
ken maar de prijzen blijven (te) laag 
en de kosten hoog. Hierdoor verbe-
tert het rendement c.q. de fi nanciële 
positie van transportbedrijven niet 
tot nauwelijks.’
Overigens vormt het lagere salaris 
niet de enige reden voor onderne-
mers om voor rijders van elders te 
kiezen, zo wordt opgemerkt. ‘Ook 
omdat Nederlandse en Belgische 
chauff eurs niet meer hele weken van 
huis willen. ‘Moeten’ regelmatig 
door de week thuis zijn vanwege pri-
vé-activiteiten, helaas gaat dat niet 
samen met het leven van een interna-
tionale chauff eur.’
Ziet men de dalende prijzen en bo-
vengenoemde concurrentie als 
grootste bedreigingen voor het weg-
vervoer, als voornaamste kans wordt 
genoemd de intermodale samenwer-
king (30%), op de voet gevolgd door 
ICT-oplossingen (27%). Bij dit laat-
ste valt te denken aan de digitale 
vrachtbrief, e-commerce en vracht-
uitwisselingsplatforms.

België
De Nederlandse wegvervoerders zijn 
in het algemeen iets positiever over 
de toekomst dan hun Belgische col-
lega’s, onder wie Nieuwsblad Trans-
port in september een vergelijkbaar 
onderzoek hield. Daar stelde zelfs 
100% van de respondenten last te 
hebben van de concurrentie uit 
Oost-Europa.

In het eerste halfjaar van 2014 (t.o.v. zelfde periode 2013) zijn:

WEGVERVOERDERS NEDERLAND 2014

“Dit herstel is maar
tijdelijk. De markt
is alweer aan het

inzakken.”

“Er is wel meer te vervoeren, maar
tegen niet-rendabele prijzen.”

“Echt herstel zou 
merkbaar moeten zijn 

in de vrachtprijzen. 
Er is nog geen 

eerlijke concurrentie.”

VERVOERS-
VOLUMES

gedaald

gestegen 44%

16%

gelijk gebleven40 %

TRANSPORT-
PRIJZEN

gestegen11%

gedaald25%

gelijk gebleven65 %

ja88%

nee12 %

CONCURRENTIE UIT OOST-EUROPA
Ik heb merkbaar
last van concurrentie 
uit Oost-Europa

Ik heb zelf Oost-
Europese chauffeurs
in dienst.

ja24%

nee76 %

Zonder Oost-Europese 
chauffeurs raakt mijn
bedrijf klanten kwijt.

nee54%

ja46 %

KANSEN EN UITDAGINGEN
Wat is volgens u de grootste 
bedreiging voor het wegvervoer?

Hoge brandstofprijzen

Almaar dalende prijzen28%

12%

Afnemende vervoers-
volumes

   3 %

Toenemende tendering  10%

Oost-Europese
concurrentie

  47%

Door de crisis hebben wij in
de afgelopen 2 jaar moeten 
reorganiseren.

ja52%

nee48 %

Het wegvervoer is nu 
duidelijk van de crisis aan 
het herstellen.

MARKT

Wat is volgens u de grootste kans
voor het wegvervoer?

Groei-/nieuwe markten

Vergroening  9%

18%

ICT-oplossingen (e-commerce, 
digitale vrachtbrief, vracht-
platforms etc) 

27 %

Fusies/schaalvergroting  16%

Intermodale 
samenwerking

  30%

Mee eens

Absoluut  4%

47 %

Niet mee eens41 %

Beslist niet  8%

CRISIS

PETER WIERENGA
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het secundaire wegennet. De denk-
tank constateert verder dat vracht-
auto’s in het péagesysteem relatief 
weinig tol betalen.
Ander onderzoek, van DataMatch, 
leidde tot de vaststelling dat de toe-
nemende omzetten bij de tolbedrij-

ven tussen 2005 en 2012 niet ge-
paard gingen met toegenomen 
investeringen. Steeg de omzet in die 
jaren met 37,4%, de investeringen 
daalden juist met bijna 12%. Verder 
daalde tussen 2008 en 2012 het aan-

Tolexploitanten 
hebben tarieven
in tien jaar tijd
met 44% verhoogd.

DE ONNAVOLGBARE SCHIJNBEWEGINGEN VAN PARIJS

Wie kan het nog volgen? Vorig jaar leek het er eindelijk, na jaren vertraging, 
van te komen: de Franse kilometerheffi ng voor vrachtverkeer. De tolpoorten 
stonden er, in menige auto was alvast de on-board unit ingebouwd. Toen 
kwam de opstand in Bretagne en werd de écotaxe door toenmalig premier 
Jean-Marc Ayrault uitgesteld. Het was geen afstel, benadrukte hij. Vervol-
gens trad een nieuwe kabinetsploeg aan onder premier Manuel Valls (foto). 
Die kiepte eerst de écotaxe in de vuilnisbak, kwam op de proppen met een 
variant die beter tegemoetkwam aan de klachten in delen van het land, ver-
wierp ook die versie, bedacht een derde alternatief dat vooral transitoverkeer 
moest treffen en besloot uiteindelijk geheel en al van tol, in welke vorm dan 
ook, af te zien. 

FOLKERT NICOLAI
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CHDe Franse tol voor wegver-
voer komt er dus niet. Nu 
onderzoekt Parijs de moge-
lijkheden om de particuliere 
tolexploitanten uit te wrin-
gen. Die zitten immers wel 
heel ruim in hun jas.

Nu de écotaxe poids lourds, de kilo-
meterheffi  ng voor vrachtverkeer, 
niet doorgaat, is de Franse regering 
op zoek gegaan naar andere manie-
ren om geld voor de infrastructuur 
binnen te halen. De laatste maanden 
wordt daarbij nadrukkelijk gekeken 
naar de zeer winstgevende ‘péages’, 
de particuliere snelwegen met hun 
kenmerkende tolpleinen. Op een of 
andere manier moet het mogelijk 
zijn die winsten af te romen, denkt 
Parijs.
Of dat gaat lukken, is nog maar zeer 
de vraag. Met de meeste maatschap-
pijen die deze tolwegen beheren, zijn 
concessiecontracten voor de lange 
termijn gesloten, die niet zomaar 
kunnen worden opengebroken. 
Maar minister Emmanuel Macron 
van economische zaken wil in elk 
geval de druk op de particuliere tol-
gaarders opvoeren. Zijn doel is een 
verlaging van de toltarieven. Dat 
geeft  de burger meer koopkracht en 
is dus goed voor de economie, is de 
redenering.
Al eerder liet Ségolène Royal, de mi-
nister van milieu, die ook transport 
in haar portefeuille heeft , haar bege-
rig oog op de overwinsten van de pé-
ages vallen. Haar idee was, daags
nadat ze de plannen voor de kilome-
terheffi  ng voor vrachtverkeer had 
afgeschoten, om de particuliere tol-
exploitanten te dwingen een hogere 
afdracht aan de staat te doen. Deze 
bedrijven, of hun moederconcerns, 
zo overwoog Royal, hebben sinds de 
grote privatisering van snelwegen in 
2005, al zeker vijft ien miljard euro 
netto aan de tolheffi  ng overgehou-
den.

Aandeelhouders
Een concrete vorm kreeg haar idee 
nog niet. Een mogelijkheid was dat 
de tol op particuliere snelwegen zou 
worden verhoogd en dat de extra op-
brengst aan de staat zou worden 
doorgesluisd. Duidelijk was toen al 
wel dat de meeste tolexploitanten 
beslist niet genegen zijn vrijwillig 
een deel van hun winst aan de staat 
af te staan. Per slot van rekening 
hebben bedrijven als Sanef, APRR 
en Cofi route moederbedrijven als 
Eiff age en Vinci, die op hun beurt 
veeleisende aandeelhouders tevre-
den moeten houden.
Ook het idee van minister Macron is 
nog met veel vragen omgeven. Wel 
kan Macron wijzen op een onlangs 
verschenen studie van de met de so-
cialistische partij gelieerde denk-
tank Terra Nova. Deze heeft  bere-

kend dat de tarieven op de 
gemiddelde tolsnelweg met zeker de 
helft  zouden kunnen dalen als een 
einde wordt gemaakt aan de uiterst 
luxueuze positie waarin de exploi-
tanten verkeren.

Verkeersdrukte
Volgens Terra Nova behalen de tol-
bedrijven dooreen genomen bruto-
winsten die 70% bedragen van hun 
omzet. Sinds de privatisering heb-
ben ze bovendien hun tarieven met 
44% opgevoerd, terwijl de verkeers-
drukte op de hun toevertrouwde 
snelwegen met slechts 10% toenam. 
Netto per gereden kilometer werd 
dus, zegt Terra Nova, de laatste jaren 
31% meer tol geincasseerd dan in 
2005.
Volgens de onderzoekers zijn de ta-
rieven nu duidelijk te hoog en is dat 
slecht voor de Franse economie. De 
dure péage zou tot lagere investerin-
gen leiden en er zou relatief veel ver-
keer uitwijken van de snelweg naar 

tal personeelsleden bij de tolbedrij-
ven met een kwart. In menig hokje 
op de tolpleinen zit allang geen mens 
van vlees en bloed meer.
De privatisering was het werk van 
premier Dominique de Villepin, die 
destijds diende onder president 
Jacques Chirac. Volgens de onder-
zoekers van Terra Nova heeft  Ville-
pin de concessies aan de particuliere 
tolgaarders tegen voor de Franse 
staat veel te ongunstige voorwaar-
den verleend. Diezelfde conclusie 
trok de Franse rekenkamer al eerder, 
in 2013.
Daarbij is gebleken dat de tolbedrij-
ven het maar makkelijk hebben. Ze 
lijden niet of nauwelijks risico en het 
geld komt vanzelf wel binnen. De 
linkse denktank spreekt van een 
‘economie van de rente’. De tolex-
ploitanten hebben als het ware een 
vast inkomen, waarvoor ze weinig 
moeite hoeven te doen.
Netto gaat van elke 100 euro die de 
automobilist aan tol betaalt, 20 tot 

24 euro naar de aandeelhouders van 
de tolbedrijven. Een voorbeeld: 
APRR, dat in oostelijk Frankrijk tol-
wegen heeft , hield in 2006 netto 16% 
van zijn omzet als winst over. Een 
jaar later was dat al 19% en daar bleef 
het ook ongeveer schommelen. Vo-
rig jaar was het netto-overschot 21%. 
Voor de andere grote tolgaarders 
geldt hetzelfde.
Ook de Franse mededingingsautori-
teit is op de zaak gezet. Deze instan-
tie schreef op verzoek van de Assem-
blée nationale een rapport, waarin 
werd geconcludeerd dat de tolin-
ners, vrij vertaald, het leven leiden 
van een luis op een zeer hoofd. Ze 
maken winsten die in geen enkele 
verhouding meer staan tot de kosten 
en de geleverde prestaties.
Terra Nova raadt minister Macron 
aan eerst eens te proberen of met de 
tolmaatschappijen op vriendschap-
pelijke (‘amiable’) basis over een 
nieuw concessiecontract valt te on-
derhandelen. Macron kan eigenlijk 
nauwelijks kwaadschiks optreden, 
want zegt hij de contracten eenzijdig 
op, dan moet hij een bedrag van naar 
schatting vijft ien tot twintig miljard 
euro schadevergoeding betalen. De 
schatting is van de werkgroep Auto-
mobilité & Avenir, die zich in 2012 al 
over het vraagstuk boog.
Andere deskundigen uitten zich on-
langs over het idee om niet alleen de 
tolbedrijven, maar vooral hun moe-
derbedrijven extra te belasten. Dat 
idee zou in het geval van Eiff age en 
Vinci kunnen werken, dit zijn im-
mers beide grote Franse aanne-
mingsmaatschappijen. Bij een ander 
moederbedrijf, Abertis, gaat de vlie-
ger echter niet op, want Abertis is ge-
vestigd in Spanje en betaalt daar ook 
belasting.

Cadeautjes
Lukt het Macron toch om contrac-
ten open te breken, dan hebben we 
straks in plaats van een lastenverho-
ging in de vorm van een écotaxe 
waarachtig een lastenverlaging in de 
vorm van goedkopere péagetarie-
ven. Geloof het echter niet. De Fran-
se regering is beslist niet op zoek 
naar cadeautjes voor binnen- en bui-
tenlandse burgers, maar naar kei-
harde euro’s.
Voorlopig heeft  die zoektocht niets 
opgeleverd. Er vloeide alleen maar 
geld uit de schatkist. Zo zegde Parijs 
vorige maand het contract met Eco-
mouv’ op. Ecomouv’ was aangewe-
zen als de exploitant van het nieuwe 
tolsysteem voor vrachtverkeer. De 
verbreking van het contract met 
Ecomouv’, dat in wezen klaar was 
met de inrichting van dat systeem, 
komt de staat op een schadevergoe-
ding van ruim een miljard euro te 
staan. Daarbij loopt Frankrijk dus 
ook de tolinkomsten mis, jaarlijks 
zo’n half miljard euro netto.

 TOL   Parijs op zoek naar mogelijkheden om de overwinsten van particuliere tolheffers af te romen

Frankrijk wil geld zien van péage

De Franse overheid zit op zwart zaad. Van de kilometerheffi ng voor vrachtverkeer als extra inkom-
stenbron, die dit jaar al had moeten zijn ingevoerd, is niets terechtgekomen. Het ontbinden van het 

tolcontract kost Parijs meer dan een miljard euro. Het Franse kabinet probeert nu de particuliere 
tolexploitanten wat van hun overwinsten af te pakken. Misschien gaan zelfs de toltarieven omlaag.
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Air New Zealand en 
Garuda vrijuit in kartel

LUCHTVRACHT

Vlaamse loodsen bang 
voor ebola-besmetting

De Australische rechtbank heeft  in 
het geruchtmakende internationa-
le luchtvrachtschandaal rond prijs-
afspraken de airlines een juridi-
sche uitweg geboden tegen pittige 
navorderingen van verladers.  

In een recente uitspraak van de Fe-
deral Court of Australia is de scha-
declaim van een groep verladers in 
de Australische markt tegen Air 
New Zealand en het Indonesische 
Garuda afgewezen. Volgens de rech-
ter moesten de illegale prijsafspra-
ken ‘geheel of deels’ in eigen land 
hebben plaatsgevonden en dat was 
niet het geval in de claimzaak tegen 
de twee maatschappijen. Experts 
zeggen dat de uitspraak grote gevol-
gen heeft  voor verdere claimzaken, 

waarbij het gaat om fraudeleus han-
delen bij het grensoverschrijdende 
luchtvrachtvervoer. De grote vraag 
is onder welke jurisdictie de prijsaf-
spraken hebben plaatsgevonden. 
Volgens de Australische rechtbank 
werd de lading wel naar Australië 
overgevlogen, maar waren de af-
spraken over prijs en toeslagen ge-
maakt in diverse exporterende lan-
den in Azië waar geen Australisch 
recht van toepassing is. Daarom gin-
gen de airlines vrijuit. 
De uitspraak van de Australische 
rechter is de eerste overwinning van 
luchtvaartmaatschappijen sinds in 
2008 de eerste prijsafspraken aan het 
licht kwamen en door mededin-
gingsautoriteiten forse boetes wer-
den opgelegd. | JOHN VERSLEIJEN

De Beroepsvereniging van Lood-
sen (BvL) is ongerust over de risi-
co’s van ebola-besmetting via sche-
pen uit West-Afrika die de Vlaamse 
zeehavens aandoen. 

‘In Antwerpen loopt gemiddeld één 
schip per dag uit het door ebola ge-
troff en gebied aan’, zegt BvL-voor-
zitter Sven Deridder. ‘Onze leden 
zijn altijd de eerste Europeanen die 
aan boord van zo’n schip gaan. Ze 
blijven er enige uren en delen er 
soms de maaltijd met de beman-
ning. Er is fysiek contact. Hun enige 
verzekering tegen ebola is de wette-
lijk vereiste Medical Declaration of 
Health. Maar dit is slechts een ver-
klaring op eer vanwege de kapitein 
en zijn bemanning. De kapitein is 

niet opgeleid om een medische diag-
nose te stellen. Bovendien is ebola 
een ziekte die zich traag ontwikkelt. 
Bij het vertrek, weken eerder, kun-
nen besmette bemanningsleden 
ogenschijnlijk gezond geleken heb-
ben.’ 
De situatie raakte vorige week in een 
stroomversnelling. Een loods heeft  
offi  cieel geweigerd om een schip uit 
West-Afrika – met bestemming 
Gent – te betreden. ‘Misschien kan 
er eerst een onderzoeksteam aan 
boord van een schip uit risicogebied 
gaan’, oppert Deridder. ‘Maar het is 
niet aan ons om maatregelen te be-
palen. Dat hebben we aan de natio-
nale ebola-coördinator gevraagd. 
Die meldde ons alleen de goede ont-
vangst van onze brief.’ | JV

SCHEEPVAART

Goedkopere diesel 
verlaagt vrachtprijzen

Winst Boskalis 
richting half miljard

Drewry waarschuwt 
voor nieuwbouw

Nieuwe stakingen 
dreigen op Duits spoor

WEGVERVOER

De vrachtprijzen in het Europese 
wegtransport zijn in het derde 
kwartaal met 0,6% gedaald in 
vergelijking met een jaar eerder.
Dat blijkt uit de jongste ‘Transport 
Market Monitor’ van consultant 
Capgemini en vrachtuitwisse-

lingsplatform Transporeon. De 
vrachtprijsdaling is grotendeels 
toe te schrijven aan de daling van 
de dieselprijs. Deze ging in het 
derde kwartaal met een half punt 
omlaag tot een indexwaarde van 
101,0.

OFFSHORE

Boskalis verwacht dit jaar uit te 
komen op een winst van ongeveer 
450 miljoen euro. Daarmee wordt 
het record van vorig jaar, 366 mil-
joen, ruimschoots overtroffen. De 
winstsprong is vooral te danken 
aan de afwikkeling van grote bag-

gerprojecten die al een paar jaar 
geleden zijn uitgevoerd. Omzet en 
resultaat in het derde kwartaal 
zijn in lijn met de eerste twee, zo 
laat de groep nu in een ‘Q3 trading 
update’ weten. 

SCHEEPVAART

De oplevering van 54 schepen met 
een laadvermogen van 10.000 teu 
volgend jaar kan de markt op de 
route tussen Azië en Noord-Euro-
pa onder fl inke druk zetten, meldt 
Drewry. De schepen leveren de 
scheepseigenaren de hoognodige 
kostenbesparingen op, maar tege-
lijk bestaat het risico dat de extra 
capaciteit de tarieven in de spot-
markt zal doen dalen. Drewry 
spreekt van een ‘double wham-
my’ voor de containerallianties.

SPOORVERVOER
Er dreigen opnieuw stakingen op 
het Duitse spoor, nu niet door de 
machinisten, maar door ander 
treinpersoneel. De vakbond EVG 
wil tot acties overgaan als Deut-
sche Bahn een cao-akkoord zou 
sluiten met machinistenvakbond 
DGL, waarin ook de arbeidsvoor-
waarden van ander spoorperso-
neel worden geregeld. De DGL 
heeft de afgelopen maanden en-
kele stakingen georganiseerd.

KORT

DB moet beheer RSC delen
 SPOORTERMINAL   Consortium sluit nieuw huurcontract voor twintig jaar

geveer een kwart van de containers 
is voor deze bedrijven bestemd. 
Daarnaast worden veel containers 
en wissellaadbakken over de weg 
van en naar het RSC vervoerd. De 
terminal beschikt over acht opstel-
sporen met een lengte van 750 meter.

Impuls
HbR-directielid Emile Hoogsteden 
verwacht dat de toetreding van  
nieuwe aandeelhouders een impuls 
is voor de groei van de overslagacti-
viteiten in het maritieme en het
continentale spoorvervoer. ‘Dat is 
noodzakelijk voor onze concurren-
tiepositie, omdat veel groeiregio’s in 
het achterland sterk op het spoor-
vervoer zijn gericht’, aldus Hoogste-
den.

De intermodale spoorver-
voerders Bertschi, Hoyer en 
Hupac hebben een belang 
van 49% in het Rail Service 
Center (RSC) Rotterdam 
overgenomen van DB 
Schenker Rail.

DB Schenker houdt 51% van de aan-
delen in de grootste spoorterminal 
in de Rotterdamse haven, waarvan 
de exploitatie twintig jaar geleden in 
handen kwam van het toenmalige 
NS Cargo. De overeenkomst is tot 
stand gekomen na meer dan een jaar 
onderhandelen tussen de partijen, 
waarbij ook Havenbedrijf Rotter-
dam (HbR) nauw was betrokken. 
Aanleiding was de vernieuwing van 
het medio dit jaar verlopen huurcon-
tract.
De havenbeheerder, eigenaar van de 
grond waarop de terminal ligt, heeft  
er sterk op aangedrongen dat de ter-
minal, met een overslagcapaciteit 
van ongeveer 350.000 eenheden per 
jaar, niet meer exclusief in handen 
zou blijven van DB Schenker Rail 
Nederland (DBRN).
Topman Aart Klompe van de Neder-
landse tak van de Duitse spoorgi-
gant maakt er geen geheim van dat 
DBRN liever enig aandeelhouder 
was gebleven. DBRN heeft  inge-
stemd met een gedeelde eigendom in 
het belang van de goede verhouding 
met het Havenbedrijf en met andere 
partijen in de spoorsector. Volgens 
Klompe wordt dat besluit ‘in de 
hoogste regionen’ van Deutsche 
Bahn gedragen.

Neutraal
HbR en DB Schenker stellen in een 
gezamenlijk persbericht dat RSC 
‘ook in de nieuwe aandeelhouders-
samenstelling als een neutrale ter-
minal blijft  opereren’. Klompe zegt 
dat de havenbeheerder in het verle-
den wel eens signalen heeft  gegeven 
dat er getwijfeld werd aan die neu-
traliteit, maar dat daar nooit een for-

mele zaak van is gemaakt: ‘Ik heb 
daar nooit brieven over ontvangen.’
RSC, waar dagelijks ongeveer veer-
tig treinen behandeld worden, heeft  
deze week een nieuw huurcontract 
met een looptijd van twintig jaar af-
gesloten met het Havenbedrijf. Het 
vorige contract, eveneens met een 

looptijd van twintig jaar, liep medio 
dit jaar af. RSC is eigenaar van de su-
prastructuur, waaronder de vier 
portaalkranen en de reachstackers,  
en huurt het 24 hectare grote terrein 
van de havenbeheerder. Volgens DB 
Schenker en HbR biedt het nieuwe 

consortium ‘een uitstekende basis 
om het railvervoer van en naar de 
Rotterdamse haven te laten groeien 
en te verbeteren’. De bedrijven wil-
len daartoe samen projecten opzet-
ten. Volgens Klompe zijn er princi-
pe-afspraken gemaakt over 
investeringen in modernisering van 

de terminal en verbetering van de 
ontsluiting, maar moeten die nog 
verder worden uitgewerkt. 
Het RSC is via een interne baan ver-
bonden met de City Terminal van 
ECT en de Rotterdam Shortsea Ter-
minal RST) aan de Eemhaven. On-

RSC blijft een ‘neutrale terminal’, benadrukken het Havenbedrijf en DB Schenker.

‘Besluit wordt in de hoogste regionen 
van Deutsche Bahn gedragen.’

ROB MACKOR
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Amsterdam krijgt de 
 BESLUIT   Meevallers, klinkende verdienmodellen en handige betaalwijze

Amsterdam kan de nieuwe 
zeesluis aan het Noordzee-
kanaal niet meer mislopen. 
Een lagere bijdrage aan de 
bouwkosten en de vondst 
om de rekening te laten 
betalen door het havenbe-
drijf, zorgen ervoor dat de 
weerstand in de gemeente-
raad is gereduceerd tot de 
enkele stem van de PvdD.
 

Amsterdam moest in 2010 bij de on-
dertekening van het fi nancierings-
convenant nog 136,5 miljoen euro  
betalen van de totale bouwsom van 
bijna 890 miljoen euro. Door mee-
vallers als de lagere bouwrente van 
1% en het wegvallen van het btw-ri-
sico is de gemeente nu veel goedko-
per uit, met een maximale bijdrage 
van 105,25 miljoen euro. Die som 
bestaat uit een basisbedrag van 89 
miljoen euro en een risicoreserve-
ring van 16,5 miljoen euro. Dat laat-
ste bedrag is een reservering voor 
het geval de sluis een subsidie uit de 
TEN-T-pot van de EU (totaal 89 mil-
joen euro) zou mislopen. 
Havenwethouder Kajsa Ollongren 
(D66) rekende vorige week bij de be-
handeling van de voorstellen door 
de vaste raadscommissie Werk en 
Economie, verantwoordelijk voor de 
zeehaven, zelfs met een lagere bij-
drage van 15 tot 20 miljoen euro om-
dat het rentepeil nog steeds zakt. 
‘Het enige dat nu nog kan tegenval-
len is het aantal meevallers’, aldus 
een optimistische bestuurder.

Schuldenlast
Daarnaast trakteerde zij  de Amster-
damse raadsleden op een nieuwe in-
vesteringsconstructie waarbij de 
Amsterdamse miljoenenbijdrage 
wordt doorgeschoven naar het Ha-
venbedrijf Amsterdam (HbA), dat 
voor 100% in handen is van de ge-

meente. Oorspronkelijk zou Am-
sterdam die bouwkosten zelf op-
hoesten, maar met de Raad van 
Commissarissen van HbA zijn vori-
ge maand afspraken gemaakt waar-
door de havenbeheerder de ‘betaling 
van de Amsterdamse bijdrage voor 
zijn rekening neemt’, aldus Ollon-
gren. Voor deze constructie is geko-
zen om te voorkomen dat de hoge 
schuldenlast van de hoofdstad nog 
verder zou oplopen’, meldt de haven-
wethouder.  Daarnaast was het voor 
de hoofdstad niet aantrekkelijk om 
deze schulden op termijn af te bou-
wen via ‘het onzekere recht op meer 

dividend van het havenbedrijf ’, 
schrijft  Ollongren in het voorstel aan 
de Amsterdamse raadscommissie. 
Een additioneel voordeeltje voor de 
gemeente bij de fi nanciering via het 
havenbedrijf is daarnaast dat een be-
drag van 6,7 miljoen euro komend 
jaar zal vrijvallen dat Amsterdam al 
had gereserveerd voor fi nancie-
ringslasten voor de sluis.  
Het plan is dat het havenbedrijf de 
Amsterdamse bijdrage straks extern 
fi nanciert bij banken of pensioen-
fondsen. Indien dat niet lukt, kan 
het HbA bij de gemeente terecht. 
Daarbij zal het havenbedrijf het be-

De race voor de zeesluis is gelopen. De meeste partijen in de gemeenteraad steunen het     

Ondanks groei volumes 
‘geen reden tot juichen’

ENQUÊTE TLN

nancieel gezien ‘weer op krachten’, 
maar TLN wijst er tegelijkertijd op 
dat de helft  van de Nederlandse lo-
gistiek nog steeds klaagt over een fi -
nancieel zwakke positie. ‘Helaas is er 
nog steeds geen sprake van een sterk 
prijsherstel. Hier en daar is sprake 
van infl atiecorrectie, maar over het 
algemeen houdt het niet over’, aldus 
TLN.
Danske Bank ziet in haar maande-
lijkse index gebaseerd op input uit de 
Europese expeditiesector dezelfde 
groei. De vrachtindex steeg vergele-
ken met september 4 punten naar 58 
punten. Voor de laatste twee maan-
den van dit jaar blijven de verwach-
tingen positief met volumegroei in 
lucht- en zeevracht en in het wegver-
voer. | JV

De conjuncturele enquête van weg-
vervoersorganisatie TLN laat over 
het derde kwartaal van 2014 weder-
om een ‘voorzichtig optimistisch’ 
beeld zien onder de transporteurs. 

Volgens de belangenorganisatie 
blijft  er ondanks dit positieve ver-
wachtingspatroon ‘nog onvoldoen-
de reden tot juichen’. Prijzen en 
winst geven nog steeds reden tot 
zorg, aldus voorzitter Arthur van 
Dijk van Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN). 
Behalve toenemende vrachtvolumes 
is er over de  afgelopen twaalf maan-
den sprake van een verbetering van 
het economisch klimaat, meldt de 
belangenorganisatie. Heel langzaam 
komen transportbedrijven ook fi -

Distriport Broekman 
groter voor Sea Cargo

NOORWEGEN

den verzameld en in één keer naar 
Noorwegen worden vervoerd. An-
derzijds ziet Broekman de Rotter-
damse haven als draaischijf voor de 
distributie van Scandinavische goe-
deren in West- en Zuid-Europa en 
vervoer naar Azië. 

Breakbulk
Het Havenbedrijf Rotterdam is 
eveneens ingenomen met het pro-
ject. Directeur Containers, Break-
bulk en Logistiek Emile Hoogste-
den: ‘We zetten sterk in op dit 
segment omdat het veel toegevoegde 
waarde voor de haven oplevert en we 
zien het overige stukgoed dit jaar 
ook hard groeien. Wij willen een 
full-service haven zijn met een com-
pleet pakket activiteiten en optimale 
verbindingen. Deze samenwerking 
bevestigt de kracht van Rotterdam 
Breakbulk Port.’
Broekman Distriport en Sea-Cargo 
verwachten met de ‘Continental 
Hub’ op drie vlakken winst te beha-
len. In de eerste plaats zorgt de nieu-
we terminal voor tijdwinst. Vracht 
kan namelijk centraal worden verza-
meld en gedistribueerd via het grote 
netwerk aan water-, weg-, en railver-
bindingen. Ten tweede kunnen met 
deze effi  ciencyslag ook kosten wor-
den bespaard. Ook verkleinen beide 
partijen de milieu-impact. Sea-Car-
go en Broekman Distriport stellen 
daarmee ‘hun verantwoordelijkheid 
als maatschappelijk verantwoorde 
onderneming te nemen’.

Kwartaalcijfers
De overslag van overig stukgoed in  
de hele haven nam in de eerste drie 
kwartalen van dit jaar al met ruim 
30% toe tot 4,7 miljoen ton, vooral 
omdat meer staal de haven passeerde 
en er meer lading voor de off shore-
sector werd overgeslagen. De over-
slag van ro/ro-lading nam in de eer-
ste negen maanden van het jaar toe 
met 8% tot 15 miljoen ton, vooral 
dankzij groei van de Britse econo-
mie. | ROB MACKOR

Broekman Distriport breidt zijn 
terminal in de Rotterdamse haven 
met vijf hectare uit voor de distri-
butie van goederen van en naar 
West-Scandinavië. Dat betekent 
voor de terminal aan de Th eems-
weg in het Botlekgebied een verbre-
ding van de activiteiten.

Er wordt onder meer een roll on/roll 
off -ramp gebouwd voor de overslag 
van nonferro-metalen en goederen 
voor de off shore olie- en gaswinning 
en voor forest products. Dat zijn 
voor Broekman Distriport belang-
rijke im- en exportgoederen voor 
Scandinavië. Ook de infrastructuur 
op de terminal wordt aangepast.
Rik Pek van Broekman Group en 
Ole Saevild van het Noorse Sea-Car-
go hebben maandag een overeen-
komst voor de ontwikkeling en ex-
ploitatie van een ‘Continental Hub’ 
ondertekend. Pek: ‘Het is voor ons 
een goede basis om de markt in 
Scandinavië te bedienen.’ Sævild: 
‘Wij zijn verheugd om Broekman 
Distriport toe te kunnen voegen aan 
onze nieuwe Continental Gateway, 
die een verbinding legt tussen onze 
Noorwegen-diensten en het Europe-
se achterland.’

Draaischijf
Broekman start begin volgend jaar 
met de ontwikkeling van de nieuwe 
terminal en verwacht dat die in april 
al operationeel is. Sea-Cargo maakt 
in eerste instantie twee keer per 
week, met zowel een inkomende als 
uitgaande afvaart, gebruik van de 
terminal. Topman Raymond Rie-
men van Broekman Group verwacht 
dat het project 35 nieuwe arbeids-
plaatsen bij Distriport oplevert. Hij 
gaat ervan uit dat de uitgebreide ter-
minal ook andere partijen aantrekt.
De groep verwacht dat de ‘Conti-
nental Hub’ voor de Rotterdamse 
haven een belangrijke rol gaat spelen 
in de handel met Scandinavische 
landen. Inkomende goederen uit 
Azië kunnen nu in Rotterdam wor-
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Nijhof-Wassink neemt 
transport Agrifi rm over

WEGVERVOER

focus is duidelijk op de Oost-Euro-
pese landen gericht’, aldus een 
woordvoerder. 
De overeenkomst met Agrifi rm 
houdt onder meer in dat Nijhof-
Wassink rond de vijft ien chauff eurs 
en zeventien vrachtwagens over-
neemt. Die worden ondergebracht 
bij de bestaande Duitse vestiging 
van Nijhof-Wassink in Hörstel bij 
Osnabrück. Daar beschikt het be-
drijf over een wagenpark van vijft ig 
eenheden, aldus de woordvoerder.    
Volgens de wegvervoerder past de 
overname van de transportactivitei-
ten van Agrifi rm Deutschland bij de 
plannen van de Duitse onderne-
ming om zich volledig te gaan rich-
ten op de kernactiviteit: de productie 
en verkoop van diervoeders. | JV

Wegvervoerder Nijhof-Wassink uit 
Rijssen gaat vanaf december het 
uitgaande transport voor het Duit-
se diervoederbedrijf Agrifi rm van-
uit Drentwede, ten zuiden van Bre-
men, overnemen.  

Daarover hebben de twee partijen 
een intentieverklaring gesloten, 
meldt Nijhof-Wassink.
Via de overname geeft  de transpor-
teur uit Overijssel verder invulling 
aan de groeiplannen in de Europese 
markt van de mengvoederdistribu-
tie, stelt het bedrijf. Het gaat daarbij 
om de uitbouw van de activiteiten in 
de Benelux, Duitsland, Polen, Hon-
garije en Roemenië. In deze laatste 
landen beschikt de vervoerder al 
over dochterondernemingen. ‘Onze 

KLM ziet nog weinig 
herstel bij vrachtdivisie 

LUCHTVRACHT

zien dat Air France-KLM Cargo 
vooral in Azië een gevoelige afname 
zag van de vrachtproductie met 
ruim 6%, vergeleken bij oktober 
2013. De benuttingsgraad van de in-
gezette vrachtcapaciteit op de vluch-
ten van en naar Azië nam met 4% 
procentpunt op 77,6% dan ook sterk 
af.  
De markt tussen Europa en Noord-
Amerika liet een herstel zien met een 
groei van het vervoer met 3,2%. 

Afbouw
Over de eerste tien maanden van dit 
jaar lag het verlies bij het vrachtver-
voer van Air France-KLM ook gro-
tendeels op de Aziatische vrachtrou-
tes met 3,9%. Deze afname 
correspondeerde met de verminde-
ring van de vrachtcapaciteit die dit 
jaar met 4% werd teruggebracht, 
waardoor de beladingsgraad mi-
niem steeg met 0,1 procentpunt.
De Frans-Nederlandse vrachtcom-
binatie wist ook in de regio Afrika/
Midden-Oosten de beladingsgraad 
met kleine cijfers (0,4 procentpunt 
op 58,2%) te verbeteren. Dat was het 
resultaat van een afb ouw van de ca-
paciteit (3,4%) tegen een mindere af-
name van het transport (2,7%). Op 
de Amerikaanse markt wist de KLM 
de bezettingsgraad met 0,7 procent-
punt tot 62% te verbeteren. | JV

Air France-KLM zag over de 
maand oktober de beladingsgraad 
van de totale beschikbare vracht-
ruimte verder afnemen met 1 pro-
centpunt naar 63,9%, vergeleken 
met dezelfde periode vorig jaar. 

Het vrachtvervoer (in tonkilome-
ters) nam tegelijkertijd af met 1,2%. 
Dat ging overigens voor het eerst ge-
paard met een lichte stijging van de 
totale vrachtcapaciteit van 0,4%. Die 
groei kan vooral worden toegeschre-
ven aan de komst van nieuwe passa-
giersvliegtuigen met een grotere 
vrachtcapaciteit in de buikruimte 
van het vliegtuig.
Over de eerste tien maanden van dit 
jaar is het beeld iets positiever met 
een marginale stijging van de bezet-
tingsgraad met 0,3 procentpunt op 
62,7% bij een afname van het totale 
vrachtvervoer (in tonkilometers) 
van 2,1%. De totale beschikbare 
vrachtcapaciteit bij Air France-KLM 
Cargo en dochteronderneming 
Martinair daalde dit jaar met 2,6% 
veel harder, hoofdzakelijk door het 
uit de vloot nemen van vrachtvlieg-
tuigen. Daarmee blijft  het verdien-
model van de grootste luchtvracht-
vervoerder van de wereld nog steeds 
onder druk staan, ondanks het snij-
den in het aantal vrachtvliegtuigen. 
De cijfers over oktober laten verder 

Malte Kuhring van Agrifi rm (links) en Arjan Schepers van Nijhof-Wassink.

FO
TO

 N
IJ

H
O

F-
W

A
SS

IN
K

sluis bijna cadeau 

drag wel moeten lenen tegen de gel-
dende commerciële marktrente, al-
dus de wethouder. Indien ook deze 
tweede optie niet haalbaar is, valt de 
gehele bijdrage weer terug op Am-
sterdam, maar Ollongren verwacht 
niet dat het laatste noodscenario in 
werking zal treden, gezien de ‘goede 
en stabiele fi nanciële situatie van het 
HbA’ en ‘sterke cijfers op het gebied 
van omzet, vrije kasstromen en li-
quide middelen’. 
Het aantrekken van externe geld-
stromen zal het havenbedrijf daar-
door niet veel problemen opleveren, 
verwacht zij. Verder gelooft  zij niet 

dat de grotere schuldenlast die  HbA 
op zijn balans krijgt ernstige gevol-
gen zal hebben voor het dividend dat 
het havenbedrijf jaarlijks uitkeert 
aan de gemeente. Daarbij gaat het 
om een jaarlijkse basisafdracht van 
26,5 miljoen euro plus een nader 
vast te stellen opslag per kalender-
jaar. Dit jaar keerde de haven vijft ig 
miljoen euro uit aan Amsterdam en 
Ollongren gelooft  niet dat die bijdra-
ge dient te worden herzien. 
De meeste specialisten in de raads-
commissie toonden zich aangenaam 
verrast door de meevallers en de 
keuze om de fi nanciering extern bij 

het havenbedrijf neer te leggen. Al-
leen de Partij voor de Dieren is prin-
cipieel tegen en blijft  de sluis zien als 
een product van de oude vervuilen-
de economie, die gebaseerd is op de 
overslag van kolen en benzine. 
GroenLinks kan zich daar ook iets 
bij voostellen, maar kreeg van Ol-
longren nogmaals de verzekering 
dat er door de komst van de nieuwe 
zeesluis niet meer havengrond voor 
de kolenterminals zal worden uitge-
geven. 
De eenmansfractie van de Partij van 
de Ouderen (PvdO) vond dat Am-
sterdam de zeesluis contant moest 
betalen. ‘Door twee keer het jaarlijk-
se dividend van het havenbedrijf aan 
de kant te leggen, zijn we er al. Dat 
scheelt 35 miljoen euro aan fi nancie-
ringskosten tot 2020’, rekende het 
raadslid Rinze van Brug voor. 
Ollongren waardeerde de suggestie 
maar acht die onuitvoerbaar ‘omdat 
het door Brussel als staatssteun zou 
worden uitgelegd’. Een investering 
met geleend geld was daarnaast best 
rendabel, verzekerde zij. Diverse re-
kenmodellen laten volgens de D66-
bestuurder zien dat de nieuwe sluis 
zich al na dertien jaar kan terugbe-
talen in het meest positieve groeisce-
nario. Bij een minder rooskleurige 
prognose is de terugverdientijd met 
vijft ien tot negentien jaar ook nog 
best gunstig. laat zij doorschemeren. 
De gemeenteraad neemt op 26 no-
vember een defi nitief besluit, maar 
dat is gezien de stemverhouding in 
de raadscommissie nog slechts een 
hamerstuk. Los van de PvdD is er 
nauwelijks tegenstand tegen de sluis. 
De SP beraadt zich nog op haar 
standpunt, maar heeft  in het college 
al goedkeuring gegeven aan het be-
sluit. De Amsterdamse havensector 
kan voor zijn jaarlijkse Havengilde-
diner eind deze maand de champag-
ne dan ook al bestellen, na ruim 
twintig jaar van hard lobbyen voor 
de zeesluis.     

   besluit van het college om de sluis te bouwen. 
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VERENIGING 
VAN ROTTERDAMSE 
CARGADOORS

125 JAAR



NIEUWSBLAD TRANSPORT 19-25 NOVEMBER 2014

DOSSIER10

FO
TO

 F
ER

D
Y 

CO
LL

EW
IJ

N
, B

EE
LD

BE
W

ER
KI

N
G

 N
T

D
ie waarschuwing ge-
ven Henk Meijboom 
en Piet Hoogerwaard 
af als ze terugblikken 
op de tijd waarin zij 

zelf voorzitter waren. In haar hui-
dige vorm bestaat de Vereniging 
van Rotterdamse Cargadoors sinds 
1969, maar het is dit jaar exact 125 
jaar geleden dat de Rotterdamse 
cargadoors zich verenigden. Aan-
leiding voor de belangenbehartiger 
om stil te staan bij zijn rol in de 
haven en zijn waarde voor de car-
gadoors en agenten. Dat gebeurde 
met een lustrumviering op 5 juni; 
ook tijdens de ledenvergadering en 
het aansluitende Cargadoorsdiner 
op 27 november komt het onder-
werp aan bod.      
Henk Meijboom en Piet Hooger-
waard hebben beiden de VRC drie 
jaar geleid. Meijboom, destijds bij 
Broekman Group als lid van de raad 
van bestuur verantwoordelijk voor 

de divisies scheepvaart en logistiek, 
was voorzitter van 1998 tot en met 
2000. Hoogerwaard, op dat moment 
directeur van Vopak Agencies, ver-
vulde die rol van 2009 tot en met 
2011.
‘Ik werd bij toeval voorzitter’, begint 
Meijboom. Hij was al wel vier jaar lid 
van het bestuur, maar maakte geen 
deel uit van het presidium. Het was 
gebruikelijk dat een van de vice-
voorzitters de hoogste post kreeg, 
maar die konden of wilden op dat 
moment niet. ‘Vervolgens werd ik 
gevraagd. Bij gebrek aan beter’, grapt 
Meijboom. 
Onder zijn voorzitterschap kwam 
Hoogerwaard in het bestuur. Dat 
was in 1998. Hoogerwaard had een 
missie: de wilde vaart – op dat ge-
bied was en is Vopak Agencies de 
grootste – ‘meer smoel te geven’. Met 
dat doel ook werd hij voorzitter. ‘Zo-
dat ook bulk- en tankvaart goed aan 
bod kwamen. Want de aandacht 

ging toch vooral uit naar de contai-
ners. Begrijpelijk, want die contai-
nermarkt was een vechtmarkt. Om 
de olie maakte men zich niet zo druk 
– die kwam toch wel naar Rotter-
dam, zo dacht men.’  

Onderlinge verbondenheid
Ze hebben zich vol overtuiging inge-
zet voor de vereniging. ‘Samen met 
collega’s knokken voor de branche 
en voor de algemene havenbelan-
gen’, vat Meijboom samen. Het ge-
voel van onderlinge verbondenheid 
beviel hem. 
In zijn bestuursperiode vergde de 
groeiende invloed van de Europese 
Unie, met alle bijbehorende wet- en 
regelgeving, veel tijd en energie. ‘In 
1993 kreeg je de harmonisatie van de 
douanewetgeving en dat veroor-
zaakte enorme problemen. Heel veel 
dingen vielen bijvoorbeeld weg waar 
statistiek op gebouwd werd. Daar 
moest in samenspraak met andere 

‘Altijd komt men 
De VRC komt al 125 jaar op voor de cargadoors én voor de Rotterdamse 

haven. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de 

vereniging de belangen van alle achterbannen verenigen, ook al lopen die 

soms niet parallel. 

Henk Meijboom (links) en Piet Hoogerwaard: ‘Oorspronkelijk was de VRC iets van de heren van de scheepvaart.’
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PETER WIERENGA
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Wie terugblikt, loopt grote kans be-
vangen te worden door nostalgie. Dit 
woord, gevormd door de oud-Griekse 
begrippen nostos (terugkeer) en algos 
(droefenis, pijn) staat voor het smarte-
lijke verlangen naar een geromanti-
seerd verleden. Daar wisten de oude 
Grieken alles van. Zij stonden als het 
ware met hun rug naar de toekomst. 
Zoals wij weer het klassieke Athene 

van Pericles idealiseren, een geduchte zeemacht die het leger 
van het grote Perzische Rijk in de pan hakte.

De zee bracht ook de glorietijd voor de Lage Landen, met de 
Gouden Eeuw als hoogtepunt. Waar de militaire macht na de 
zeventiende eeuw snel afnam, bleef de commerciële kracht 
van de koopvaardij groot. En met de groei van de Rotterdam-
se haven groeide ook het gilde van de cargadoren, de scheeps-
agenten die de essentiële schakel vormen tussen de rederijen 
en de verladers.

Het leidde in 1889 tot de oprichting van de Vereniging van 
Rotterdamse Cargadoors (VRC). En nu we 125 jaar verder 
zijn, bevangt ook mij een gevoel van nostalgie bij het bekij-
ken van de mooie kiekjes uit het archief van Broekman (waar-
voor hartelijk dank!). 

U kunt deze foto’s verderop in dit dossier zelf bewonderen. 
De vraag is waarom ze ons – of in elk geval mij – zo aanspre-
ken. Is het de rust die ze uitstralen? Schepen uit de vroege na-
oorlogse jaren, die varen langs havens en steden die onmis-
kenbaar minder druk zijn dan in 2014? De keurige getypte 
brieven, in plaats van slordige mailtjes?

Zelfs het scheepskantoor uit eerdere decennia lijkt minder 
gestrest, want zonder de oneindige reeks prikkels die we nu 
vanaf smartphone en personal computer tegelijk ontvangen. 
Nee, toen ging het nog met de hand geschreven, en zorgvul-
dig met de koerier mee. 

De keerzijde van nostalgie is echter dat we te makkelijk voor-
bijgaan aan de onmiskenbare nadelen van die tijd, zoals de 
zware fysieke arbeid om de lading aan en van boord te krij-
gen. Het zweet en stof spat bijna van de foto af. We hoeven 
dan ook niet al te rouwig zijn dat dit soort werk verdrongen 
is door de technologie, zoals weer andere functies ooit (of 
binnenkort al?) overgenomen zullen worden door robots.

De vooruitgang die over het algemeen meer welvaart en een 
langer, gezonder leven met zich mee heeft  gebracht. Dat wil 
niet zeggen dat je achterover kan leunen. Elke organisatie 
moet volgens Darwins wetten mee evolueren met de tijd om 
te overleven, zo ook de VRC. 

Lees daarover ook het interview hiernaast met de oud-voor-
zitters Henk Meijboom en Piet Hoogerwaard. Zij waarschu-
wen dat de vereniging de belangen van álle achterbannen 
moet verenigen. 

Maar de cargadoor, zal die dan altijd blijven bestaan? Hoewel 
het verleden zich nu eenmaal makkelijker laat lezen dan de 
toekomst, durf ik daar wel iets over te zeggen. Ik vermoed na-
melijk van wel. Want de rol van cargadoor is van een andere 
soort. Daarin gaat het om het kennen van je klanten, en zoals 
in veel branches is persoonlijk contact van een niet te onder-
schatten belang. En dan moet ik niet denken aan de koude 
uitgestoken hand van een robot... 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier! 

Nostalgie
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brancheorganisaties iets anders 
voor georganiseerd worden. We kre-
gen in die tijd ook de certifi cering. 
ISO was opeens een fenomeen van 
jewelste. De cargadoors moesten 
daar ook in mee; we hebben als ver-
eniging toen een handboek ontwik-
keld.’ 
Het waren praktische zaken die de 
VRC oplossingsgericht en in coöpe-
ratie met andere belangenorganisa-
ties en overheden aanpakte. Dat 
kenmerkt de vereniging van de laat-
ste decennia. Dat hing samen met 
het type bestuursleden: doeners met 
oog voor het grotere belang: een 
goed functionerende haven.
Hoogerwaard: ‘Oorspronkelijk was 
de VRC iets van de heren van de 
scheepvaart. De havenbaronnen van 
oude familiebedrijven, die hun be-
langen als broodcargadoor verde-
digden en een vuist maakten voor de 
haven als geheel. Toen ik in het be-
stuur kwam, was dat al niet meer. De 
bolhoeden waren vervangen door de 
baretten. De wereld was veranderd. 
Er werden rederijkantoren opge-
richt; er waren meer wildevaart-
agentschappen ontstaan; de concur-
rentie werd op wereldschaal 
uitgevochten.’
Hoogerwaard vond dat de belangen 
van de wilde vaart hoger op de agen-
da van de VRC hoorden. Dat is gro-

tendeels gelukt, blikt hij kritisch te-
rug op zijn eigen verdienste. ‘Niet 
helemaal in de mate die ik had ge-
wild. Dat komt mede door de wilde 
vaart zelf. Die agenten hielden soms 
hun kaarten liever tegen de borst: 
“We zoeken het zelf wel uit.”’ 

Global players 
Tegelijkertijd was er een derde groep 
ontstaan: de rederijkantoren. Hoo-
gerwaard: ‘Global players, voor wie 
het belang anders ligt. Ook zij willen 
dat de haven goed functioneert, 
maar anders dan de broodcargadoor 
en de wildevaart-cargadoor zijn zij 
niet afh ankelijk van Rotterdam. 
Voor zo’n rederij maakt het eigenlijk 
niet uit als de lading via Hamburg of 
Antwerpen gaat.’
Hij vindt het jammer dat dat zijn 
weerslag heeft  op de prijzen. ‘De 
moeders van rederijgebonden kan-
toren zijn erop uit de kosten van de 
haven zo laag mogelijk te maken. Be-
grijpelijk, want de concurrentie is 
moordend. Maar als iedereen goed-
koper moet gaan functioneren, gaat 
dat altijd ten koste van kwaliteit en 
veiligheid. Natuurlijk moet de over-
heid op haar kosten letten en moet 
het Havenbedrijf met de hoogte van 
de havengeldtarieven rekening hou-
den met andere havens. Het mag 
echter niet zo ver doorslaan dat elke 

partij tot op het bot uitgewoond 
wordt. Ik heb niet op de Erasmus 
Universiteit of Nyenrode gezeten, 
maar zelfs ik snap dat je dan niet de 
hoogste kwaliteit, snelheid en veilig-
heid kunt waarborgen, die we toch 
met z’n allen willen.’
Het fenomeen van rederijen die ei-
gen kantoren in Rotterdam openden 
kwam in Meijbooms tijd opzetten. 
‘In de eerste fase ontstond discussie 
over de vraag of die fi lialen lid moch-
ten worden van de VRC. In de twee-
de fase of ze in het bestuur mochten. 
Ze werden door sommigen toch ge-
zien als concurrenten van de brood-
cargadoors. Of de belangen tegen-
strijdig waren of juist samengingen, 
kon niemand toen goed voorzien. 
Uiteindelijk bleek het laatste het ge-
val. Alhoewel het naar mijn mening 
niet gunstig was dat die fi lialen later 
steeds meer aangestuurd werden 
door hun hoofdkantoor in het bui-
tenland. Dan kan de situatie ont-
staan dat iemand er alleen in zit om 
te luisteren, om te weten wat er ge-
beurt. In plaats van een constructie-
ve bijdrage te leveren.’

Spil
Desondanks slaagt de VRC er nog 
steeds in voor ieders belangen op te 
komen. De gedeelde belangen staan 
voorop. Het mooiste bewijs daarvan 

is dat de huidige voorzitter, Albert 
Th issen, werkzaam is bij zo’n rede-
rijkantoor: Hapag-Lloyd. Bij de aan-
staande ledenvergadering draagt hij 
de hamer overigens over, want hij 
verlaat Rotterdam en begint op 1 ja-
nuari als directeur van Hapag-Lloyd 
Frankrijk.
De VRC is onmisbaar voor de Rot-
terdamse haven, vinden Meijboom 
en Hoogerwaard. Zeker in de geza-
menlijke belangenbehartiging met 
onder andere Deltalinqs. Dat zal ze 
ook blijven, voorspellen de oud-
voorzitters. Instanties als het Ha-
venbedrijf Rotterdam, de Douane, 
het ministerie van I&M en de Euro-
pese Commissie doen nooit vergeefs 
een beroep op de expertise en in-
vloed van de vereniging.  
‘De cargadoor is nog steeds de spil’, 
stelt Meijboom. ‘Altijd komt men 
weer uit bij de cargadoor, die vanuit 
zijn centrale functie over alle kennis 
en contacten beschikt.’
Hoogerwaard tot slot: ‘Doordat je 
individueel geen invloed kunt heb-
ben als bedrijf, moet je gezamenlijk 
optrekken. De VRC is daardoor van 
onschatbare waarde. Voor de carga-
doors én voor de Rotterdamse ha-
ven.’

MARTIN DEKKER

weer bij de cargadoor uit’

 

 

HENK MEIJBOOM

PIET HOOGERWAARD

 

 

 

 

 

 

 

VRC-voorzitter: 1998-2000

bestuurslid: 1994-2000

was toen: lid raad van bestuur 

Broekman Group

is nu: gepensioneerd

leeftijd: 69 jaar

woonplaats: Krimpen aan den IJssel 

VRC-voorzitter: 2009-2011

bestuurslid: 1998-2012

was toen: directeur Vopak Agencies

is nu: projectdirecteur Vopak

leeftijd: 63 jaar

woonplaats: Rotterdam



Hapag-Lloyd 
feliciteert de VRC 
met haar 125 jarig 
bestaan. 

Broekman Shipping feliciteert 
de VRC met haar 125-jarig bestaan!

Bezoek adres:

Broekman Shipping

Waalhaven Z.z. 21
Havennummer 2235
3089 JH  Rotterdam
T: +31 (0)10 487 39 11
shipping@broekman-group.com
www.broekman-group.com

Broekman Shipping is 

een dynamische Multi 

agentuur en biedt een 

breed scala aan diensten 

voor schip en lading.

Ruim 20 liner en tramp 

rederijen worden 

vertegenwoordigd door 

Broekman Shipping.

63 JAAR
PARTNERSHIP
MET DE VRC 
WEEKLY SAILINGS WITH 
CONTAINERS, BREAKBULK 
& PROJECT CARGO

BURGER 
LINER 
AGENCIES
Hofhoek 20 - 48
3176 PD Poortugaal 
The Netherlands
P : +31(0)10-506 2555
E : liner@burgergroup.com
www.burgergroup.com

RoyalBurgerGroup

LOGISTIC SERVICES  |  FERRY AGENCIES  |  PORT AGENCIES  |  LINER AGENCIES

WO R L DW I D E  SH I P P I N G  I S  O U R  B US I N ESS

NT Publishers feliciteert de VRC
met haar 125-jarig bestaan.
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LBH Netherlands 
congratulates 

the VRC with their
125th anniversary

THE NETHERLANDS

WWW.LBH-GROUP.COM

www.portbase.com

Al 125 jaar een 
verbindende schakel 
in de Rotterdamse haven.

Gefeliciteerd met deze 
mooie mijlpaal!

Main is al meer dan 20 jaar dé specialist 
in het inzamelen en verwerken van 

scheepsafvalstoffen in de Nederlandse 
(zee)havens. Wij feliciteren de VRC 

met haar 125-jarig jubileum.
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)

S5 DELIVERS.

S5 NORTH EUROPE FELICITEERT  
DE VERENIGING VAN  

ROTTERDAMSE CARGADOORS 
MET HAAR 125-JARIG JUBILEUM

WWW.S5NE.COM
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Berths and Lay up facilities

Dutch Ship services bv
 

Tel. +31-181-321754 | Fax +31-181-322910 | E-mail dss@dutchship.nl

Dutch Ship Services 
feliciteert VRC met 

haar 125-jarig jubileum

www.dutchship.nl

GEFELICITEERD MET 
125 JAAR VRC

WWW.IMPERIAL-SHIPPING.COM

Kramer feliciteert 
de VRC met haar
125-jarig bestaan

www.kramergroup.nl 

A PASSION 
FOR 
SHIPPING WWW.MSCNETHERLANDS.COM
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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. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nlUw eerste selectie begint op

LEES VOOR GEBRUIK
GEEN BIJSLUITER

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.
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Telefoontje Camiel met 
verstrekkende gevolgen

Eind 2011 belde een boze Camiel Eurlings, destijds nog vrachtdirecteur bij 

Air France-KLM, zijn CDA-partijgenoot Joop Atsma op bij het ministerie van 

Infrastructuur. Of de toenmalige staatssecretaris (luchtvaart) snel een einde 

kon maken aan de bloemenvluchten van rivaal Lufthansa Cargo op Schiphol. 

Even later kreeg de vervoerder een vliegverbod aan zijn broek. 

Het lukt Lufthansa Cargo maar niet om het Nederlandse vliegverbod op bloemenvluchten uit Zuid-Amerika naar Schiphol in de prullenbak te krijgen.  
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D
rie jaar later is het te-
lefoontje van de twee 
CDA-kops tukken 
nog steeds inzet van 
een bittere juridische 

strijd tussen Luft hansa Cargo en de 
opvolger van Atsma, Wilma Mans-
veld. Dit keer voor de Raad van Sta-
te. De Duitsers vinden nog steeds 
dat Nederland met twee maten meet 
in het luchtvaartconfl ict, terwijl de 
buitenlandse concurrentie vrijuit 
bloemen mag invliegen.
Centraal staat nog steeds het vlieg-
verbod inclusief dwangsom (40.000 
euro per vlucht) dat Atsma destijds 
na de klacht van Eurlings oplegde 
aan Luft hansa Cargo. Volgens de 
CDA-staatssecretaris schonden de 
Duitsers met de vrachtvluchten van-
uit Colombia en Ecuador via het 
Amerikaanse territorium van Puerto 
Rico willens en wetens de bilaterale 
luchtvaartovereenkomsten en de Ne-

derlandse luchtvaartwet. Het feit dat 
Luft hansa een tussenstop maakte op 
VS-gebied en de vrachtvluchten 
daarmee volgens de Duitse maat-
schappij vielen onder het ‘open-
skies’-verdrag tussen de EU en de VS 
was volgens Atsma slechts een excuus 
om geldende luchtvaartverdragen te 
omzeilen. 
Eind 2014 heeft  de Duitse lucht-
vaartmaatschappij zich nog steeds 
niet neergelegd bij het vliegverbod, 

ofschoon ze in augustus vorig jaar 
ook nog eens een beroepszaak voor 
de Haagse bestuursrechtbank tegen 
staatssecretaris Wilma Mansveld op 
alle punten verloren. Voor de Duit-
sers lijkt het luchtvaartconfl ictje met 
Nederland langzaam te zijn uitge-
groeid tot een principestrijd tegen de 
complexe juridische verdedigings-
wal die het ministerie via allerlei in-
terpretaties van de luchtvaartwet, 
bilaterale verdragen en het ‘open 

skies’-verdrag heeft  opgeworpen te-
gen Luft hansa, de grote concurrent  
van KLM Cargo en Martinair in Eu-
ropa . 

‘Onzorgvuldig’
Voor de Raad van State deden de 
Duitsers vorige week wederom een 
aanval op het Nederlandse vliegver-
bod. Behalve het kernargument, een 
‘open skies’-verdrag is per defi nitie 
open ook voor alle lading buiten het 

verdragsgebied, kwam de advocaat 
van Luft hansa Cargo,  Guido de Vos, 
ook nog verrassend met een secun-
dair argument: Nederland was ‘on-
zorgvuldig’ geweest bij de aanvraag 
voor een vergunning voor geregelde 
vrachtvluchten op Schiphol door 
Luft hansa. 
Het ministerie had de Duitse vracht-
maatschappij tenminste voor de 
aangevraagde vier maanden char-
tervluchten moeten toekennen na-
dat geregelde vluchten werden ge-
weigerd, luidde zijn betoog. Die 
reguliere vrachtvluchten waren vol-
gens de jurist ook ten onrechte afge-
wezen op basis van het feit dat 
Luft hansa Cargo niet over een 
‘duurzame vestiging’ beschikte in 
Nederland. Volgens De Vos legde 
Nederland hier ‘de lat extreem hoog 
om het monopolie van KLM Cargo 
op die vrachtvluchten in stand te 
houden’ door onder meer te eisen 
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Logistiek dienstverlener Estron 
Group heeft onlangs de 
aankoop afgerond van honderd 
ferrytrailers bij Krone. Het is 
voor het eerst dat het bedrijf 
uit Spijkenisse zoveel trailers 
tegelijk aanschaft. Ook werden 
er drie nieuwe DAF-trucks 
aangeschaft, die voldoen aan 
de laatste Euro VI-norm. In 
totaal beschikt Estron (Eerste 
Spijkenisser Trekker Onderne-
ming) nu over een vloot van 
circa 275 trailers. Hiermee 
wordt voornamelijk ferrywerk 
uitgevoerd vanuit geheel 
Europa naar Groot-Brittannië 
en vice versa. Naast wegtrans-
port is Estron Group ook sterk 
vertegenwoordigd in zeevracht 
en luchtvracht en heeft het 
meer dan 30.000 m2 aan loods-
ruimte ter beschikking.

TR Transport uit Dordrecht 
heeft onlangs een Renault 
Trucks T in gebruik genomen. 
De 4x2 trekker heeft 430 pk en 
wordt ingezet voor het vervoer 
van containers vanuit het 
havengebied Rotterdam en de 
Eerste en Tweede Maasvlakte. 
De nieuwe truck betreft de 

vervanging van een Premium 
Route Trekkerchassis.

Gert van Garderen, eigenaar 
van G.J. van Garderen Transport 
uit Giessen-Oudekerk, heeft 
het Keurmerk Transport & 
Logistiek voor zzp’ers ontvan-
gen van Transport en Logistiek 
Nederland. Hij is internationaal 
actief in het transport van 
stukgoed met één eenheid,
met een focus op Italië. Van 
Garderen reed 22 jaar in 
loondienst en is nu eigen rijder. 
Met het keurmerk wil Van 
Garderen laten zien dat het 
bedrijf zijn zaakjes goed voor 
elkaar heeft en serieus omgaat 
met klanten en bedrijfsvoering. 

Eurogaume heeft zes Renault 
Trucks T 460 besteld. Het 
bedrijf, dat in 1970 werd 
opgericht, is actief in de sector 
van het algemene transport, 
met kiepauto’s, koeltransport 
en glasvervoer met binnenla-
ders. Het rijdt naar diverse 
bestemmingen, overal in 
Europa. De zes nieuwe ‘T’-voer-
tuigen worden in een wagen-
park van 95 motorvoertuigen 
en 150 getrokken voertuigen 
opgenomen. De werkplaatsen 

van Eurogaume zorgen voor het 
gewone onderhoud.

Van den Haak, gevestigd in 

Geldermalsen, heeft negen 
nieuwe Tracon-opleggers. Die 
zijn bedoeld voor uitbreiding 
van de activiteiten. Van den 
Haak heeft een aantal klanten 
in de automotive-sector en 
daarvoor zijn deze opleggers. 
Van den Haak is een geavan-
ceerd transportbedrijf met 
inmiddels meer dan een eeuw 
ervaring in distributie. Het 
bedrijf is zelfstandig en heeft 
zich voor een fi jnmazig netwerk 
aangesloten bij TransMission. 
Met een wagenpark van 95 
eenheden verzorgt Van den 
Haak zijn dienstenpakket. 

Van den Anker versterkt zijn 
aanwezigheid in België door 
een uitbreiding van zijn 
logistiek centrum te Wetteren. 
Het huidige crossdock/
warehouse zal gefaseerd 
uitgebreid worden om tege-
moet te komen aan de toene-
mende vraag naar hoogwaar-
dige opslagvoorzieningen voor 
chemische producten. Een 
eerste uitbreiding met drie 
hallen, goed voor meer dan 
5000 vierkante meter, zal in 
2015 plaatsvinden. Het netwerk 
van Van den Anker telt zes 
vestigingen in de Benelux. 

Emons Group heeft 37 nieuwe 
Mercedes-Benz Actros vracht-
wagens voor het transport van 
glas door heel Europa. Emons 
heeft zelf een trailer ontwik-
keld waarmee de trucks gaan 
rijden. Deze trailer is van 
aluminium om het eigen 
gewicht van de combinatie
zo laag mogelijk te houden. 
Hiermee is Emons in staat om 
tot 30,8t vlakglas te kunnen 
transporteren. De trucks gaan 
zo’n 145.000 kilometer per jaar 
afl eggen. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

dat Luft hansa een aantal vracht-
vliegtuigen inclusief bemanning op 
Schiphol zou moeten stationeren. 
‘Luft hansa is geen postbusfi rma 
maar een wereldconcern met een 
groot fi liaal op Schiphol’, benadruk-
te de raadsman van de vrachtver-
voerder. Volgens De Vos had Neder-
land, indien reguliere vrachtvluchten 
niet werden toegestaan, de mogelijk-
heid van chartervluchten moeten 
toetsen. ‘Die staan los van de vesti-
gingscriteria, maar dat is nagelaten, 
aldus De Vos. De advocaat van het 
ministerie (I&M) was verrast over 
het aspect chartervluchten. ‘Die zijn 
tot tien dagen geleden nooit expliciet 
genoemd door Luft hansa. Ongere-
gelde vluchten hebben een geheel 
andere juridische basis. Daar gaat 
het hier niet over’, onderstreepte hij.
Ofschoon een expliciete aanvraag 
voor chartervluchten de partijen 
veel juridische kosten en ellende had 
kunnen besparen, bleef het centrale 
punt en ‘bron van verwarring’ voor 
de Raad van State een kleine zinsne-
de in het ‘open skies’-verdrag. In de 
passage werd het vervoer van goede-
ren uit derde landen buiten de EU en 
de VS ‘ongeacht het land van her-
komst’ wordt geregeld. De ham-
vraag was voor staatsraad Ben Ver-
meulen of die regel ook van 
toepassing was op de Zuid-Ameri-

kaanse bloemen van Luft hansa Car-
go. ‘Ben ik nu gek of staat hier niet 
gewoon dat het mag?’, aldus Ver-
meulen. Volgens de advocaat van 
Luft hansa raakt de staatsraad hier 
de kern van het confl ict. ‘Lucht-
vaartmaatschappijen combineren 
vrachtstromen op plaatsen zoals Pu-
erto Rico en vervoeren het dan naar 
een draaischijf als Schiphol waar het 
verder wordt gedistribueerd. Zonder 
het combineren van vracht heeft  
luchtvracht en het ‘open skies’-ver-
drag geen zin. Daarom is het ook zo 
vastgelegd in de overeenkomst. In 
feite verhindert de staatssecretaris 
het combineren van vracht en daar-
mee de transitorol van Schiphol.’
Volgens de raadsman van Mansveld 
legt Nederland Luft hansa ‘niets in 
de weg bij het combineren van de 
vracht’, maar blijft  het land van her-
komst en de expliciete toestemming 
‘wel bepalend voor het juridisch re-
gime’ waaronder de vracht gelost 
mag worden in Nederland. ‘Het mag 
dan ook niet uit het vliegtuig wor-
den geladen als het niet onder het bi-
laterale verdrag valt.’ Luft hansa had 
volgens de advocaat gerust de Ame-
rikaanse lading uit Puerto Rico op 
Schiphol mogen lossen onder het 
VS-EU-verdrag, maar niet de bloe-
men uit Zuid-Amerika. Daarvoor 
was expliciet toestemming nodig 
van Nederland. ‘Je moet dus eigen-
lijk het vrachtvliegtuig juridisch in 
tweeën splitsen?’, viste staatsraad 
Corinna Wissels ter verduidelijking. 
Ja, knikte de advocaat. ‘Ik weet dat 
het lastig is en soms zitten er 100.000 
dingen op een vrachtvliegtuig, maar 
wij kijken naar de herkomst van de 
lading of het is toegestaan. Meer 
niet.’ Uitspraak is over zes weken.

JOHN VERSLEIJEN

‘Ben ik nu gek
of staat hier
niet gewoon
dat het mag?’

‘Lufthansa Cargo valt 
echt buiten de boot’

SLUIPROUTE

Luchtvrachtvervoerders als 

Etihad Airlines Cargo (Dubai) 

en het Chinese Yangtze River 

Express vliegen ongehinderd 

intercontinentale vracht zoals 

bloemen uit Latijns-Amerika 

naar Nederland, zonder dat ze 

over de noodzakelijke bilate-

rale rechten beschikken.

‘De luchtvaartwet kan makkelijk 
worden omzeild doordat deze bui-
tenlandse vrachtmaatschappijen 
freighters huren van de Amerikaan-
se vervoerder Atlas Air’, vertellen di-
verse bronnen op Schiphol. Indien er 
moeilijkheden met de Nederlandse 
luchtvaartautoriteiten vallen te ver-
wachten, zoals op het trans-Atlanti-
sche deel, worden de vluchten niet 
onder het vluchtnummer van Yang-
tze of Etihad aangeboden, maar on-
der die van Atlas Air. Daarmee val-
len ze automatisch onder het ‘open 
skies’-verdrag tussen de VS en de 
Europese Unie. 
Ook andere Amerikaanse lucht-
vaartmaatschappijen, zoals Centu-
rion Cargo, maken dankbaar ge-
bruik van die rechten uit het ‘open 
skies’-verdrag tussen de VS en de 
EU. ‘Het is een beetje nummerbor-
den verwisselen, maar bijzonder ef-
fectief ’, aldus een anonieme bron op 
de luchthaven die het optreden van 
de Nederlandse overheid tegen 
Luft hansa Cargo ‘gênant’ noemt. 
‘Zonder dat telefoontje  van Eurlings  
had er nooit een haan gekraaid naar 
die vrachtvluchten. Het is leven en 
laten leven in onze sector.’
De vrachtvliegtuigen van Atlas Air, 
vaak opererend in de kleuren van de 
klanten zoals Etihad, worden door 
de Nederlandse autoriteiten via deze 
creatieve juridische oplossing geen 
strobreed in de weg gelegd in Neder-
land. Geen wonder dat Luft hansa 
verbolgen is en klaagt dat Nederland 
met twee maten meet. De Duitsers 
beroepen zich op hetzelfde ‘open 
skies’-verdrag, maar mogen dezelfde  
Latijns-Amerikaanse rozen uit 
Ecuador en Colombia niet op Schip-
hol lossen. ‘Iets klopt hier niet’, aldus 
vrachtmanager Felix Boos van 

Luft hansa Cargo.
Volgens de advocaat van staatssecre-
taris Wilma Mansveld (luchtvaart) 
is er een logische verklaring voor het 
optreden van Nederland en leest 
Luft hansa iets in het ‘open skies’-
verdrag tussen de VS en de EU dat er 
niet staat. Europeanen kunnen el-
kaar in het juridisch speelveld van 
het trans-Atlantische verdrag geen 
rechten toekennen en daarmee val-
len de EU-carriers direct onder de 
bilaterale verdragen tussen landen, 
zei hij tijdens de zitting van de Raad 
van State over het luchtvaartcon-
fl ict. ‘Nederland bepaalt dan zelf of 
het een EU-carrier toestaat op Schip-
hol. Zo simpel ligt het’. Volgens de 
jurist hebben Amerikaanse carriers 
wel onbeperkt toegang tot de lucht-
haven onder het ‘open skies’-verdrag 
omdat Nederland dat recht expliciet 
‘heeft  weggegeven’. Hij wijst er te-
vens op dat de VS als verdragspartij 
geen rechten aan Europese carriers 
zoals Luft hansa kan verlenen op 
EU-gebied, in tegenstelling tot wat 
de Duitsers beweren. ‘Daarom kan 
de luchtvaartmaatschappij ook geen 
beroep doen op het ‘open skies’-ver-
drag. Luft hansa valt dus gewoon 
buiten de boot.’    

Luxemburg
Cargolux heeft  wel het recht bedon-
gen om ongehinderd bloemen te 
vervoeren uit Afrika en Latijns-
Amerika naar Nederland. Die onbe-
perkte toegang van de Luxemburgse 
vrachtmaatschappij is door de Ne-
derlandse overheid in de oude bila-
terale luchtvaartverdragen met het 
Groothertogdom expliciet vastge-
legd op basis van wederkerigheid, 
zegt de advocaat. ‘Dat betekent dat 
KLM dezelfde vluchten mag uitvoe-
ren op Luxemburg’. Duitsland was 
in 2009 ook dicht bij een vergelijkba-
re afspraak met Nederland, maar 
daarover werden uiteindelijk ‘geen 
nadere afspraken gemaakt’, bleek op 
de hoorzitting. ‘Dat sommige maat-
schappijen iets meer mogen in Ne-
derland is dan ook niet zo gek’, aldus 
de raadsman van Mansveld. ‘Dat ligt 
opgesloten in de verschillende ver-
dragen. Wat Luft hansa wil op Schip-
hol mogen bijvoorbeeld KLM en 
Martinair niet in Duitsland.’  | JV
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Rijtips uit de praktijk
Pak niet alle klussen klakkeloos aan en werk samen waar dat kan.

‘Een ondernemer heeft ook een morele verantwoordelijkheid.’T
ijdens het Congres 
Wegvervoer, vorige 
week in de Jaar-
beurs te Utrecht, 
passeerden alle be-

dreigingen én kansen voor de 
sector de revue. Maar niet voor-
dat een échte trucker de deelne-
mers had toegezongen over zijn 
eigen blues. Op het scherm, 
want Th eo, de nieuwe Henk 
Wijngaard, was wel aanwezig in 
de zaal maar had een zere keel. 
De zaal toonde zich redelijk 

eensgezind over de kansen voor de 
toekomst, zoals ICT en intermo-
dale samenwerkingen, maar min-
der over de bedreigingen, zoals de 
hevige concurrentie van trans-
portbedrijven uit Oost-Europa. 
Dit bleek ook tijdens het panelde-
bat, onder de gevatte leiding van 
Kim Coppes. 

FNV-bestuurder Henri Janssen 
maakte zich hard voor betere beta-
ling en tégen schijnconstructries, 
terwijl Etienne Visser (CIRM) be-
nadrukte dat wegvervoerders nu 
eenmaal te maken hebben met de 
veranderde economische realiteit 
en dat er ook veel uitstekende chauf-
feurs uit Oost-Europa komen. 

Nog zo’n punt: de onder druk 
staande tarieven. Jeroen de Veth 
(EVO) wees erop dat ook de verla-
ders – zijn leden – in een harde 
concurrentieslag verwikkeld zijn. 
Het panel adviseerde eensgezind 
een deelneemster die zich beklaag-
de over de toenemende tendering, 
waarbij alleen op de prijs gelet 

wordt. ‘Zeg ook eens nee. Kijk 
waar je zelf sterk in bent en zoek 
daar partners in. En probeer in 
gesprek te komen met de klant.’ 
Dat gesprek kwam er zeker, zo-
wel in de interactie met de zaal 
als in de borrel na afl oop. 
De mooiste woorden kwamen 
van transporteur Henk Brink: 
‘Een  ondernemer heeft  ook een 
morele verantwoordelijkheid.’ 

PETER WIERENGA
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Ook met uw tweet in de 
krant? met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op www.twitter.com/ntnl

#Cordia verkoopt Nederlands 
offshorebedrijf #Seafox aan 
Arabische concurrent. 
http://t.co/ci4hNRJm0b 
@Havenzaken

Awesome birthday activity: 
driving #worldsstrongesttruck 
thanks to @Truckstarnieuws 
and @VolvoTrucksNL. Many 
thanks! @estenpet  

Prijs voor onderzoek naar 
zeilende vrachtschepen 
http://t.co/NByfeY7shx
@telegraaf

Hoe ziet de toekomst van de 
Rotterdamse Haven eruit? 
Kom naar het #havendebat op 
11 december in @LantarenVen-
ster @NTnl  

Britten vrezen groot tekort 
aan vracht- en bestelwagenrij-
ders om alle Kerstpakjes te 
bezorgen http://www.ft.com/
home/europe @ruudpeys

Beide directeuren geven aan 
geen kaas te hebben gegeten 
van storingsmeldingen, hoe te 
duiden en wat te doen. 
#kijfhoek @PaulVerspeek 

Het gaat niet goed met de 
ladingresten en losverklaring 
http://shar.es/1XaqUa  
@BLN_tweets
 
In Venetië komt de #pakjes-
boot iedere dag! #kleinschalig 
#vervoeroverwater #blueroad 
pic.twitter.com/cFpXdFPt5O 
@ELVTransport

Meer ruimte betekent meer 
voorraad. Meer voorraad 
betekent een snellere levering. 
H. Blom & Zonen http://ow.ly/
Enwpy @HavenAmsterdam 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

 Transportsector huiverig 
voor aannemen nieuw 
personeel

 Hamburg Süd doopt nieuw 
schip 

 René de Groot wordt 
tweede man bij KLM 

 Harms Bergung ligt dwars 
bij verkoop schepen aan 
ALP Maritime 

 Duitsland investeert 
miljarden extra in infra-
structuur 

 Trucker even de weg kwijt: 
17.000 euro boete 

Spoorvervoerders
hardleers

Het spoorongeval vorig jaar november bij het 

Twentse Borne, waar over een lengte van vier 

kilometer een miljoenenschade ontstond, had met 

mankementdetectie voorkomen kunnen worden.

D
at stelt de inspectie-
dienst ILT van het 
ministerie van I en M 
in een onderzoeks-
rapport over het on-

geval. De dienst haalt daarin hard 
uit naar de spoorvervoerders, met 
de constatering dat de sector ken-
nelijk niets heeft  geleerd van verge-
lijkbare voorvallen in het verleden, 
onder meer bij Vleuten in 2009 en 
Amsterdam Muiderpoort in 2008. 
‘Eerdere aanbevelingen van zowel 
ILT als de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid om gebruik te maken 
van mankementdetectie zijn niet 
opgevolgd’, constateert de dienst.
Voor de inspectie is de maat nu vol. 
De dienst eist van de betrokken be-
drijven dat ze voor het eind van het 
jaar melden welke maatregelen ze 
nemen om herhaling te voorkomen. 
Ze gaat dit ‘nauwgezet volgen en hier 
streng op toezien’. De bedrijven die 

bij het ongeval betrokken waren, 
zijn Captrain Belgium en het onder-
houdsbedrijf Voestalpine Railpro. 
Een ILT-woordvoerster voegt daar 
aan toe dat ook andere spoorbedrij-
ven de waarschuwing moeten opvat-
ten als een oproep om herhaling te 
voorkomen. Als ze geen beterschap 
tonen, brengt de ILT de ‘interventie-
ladder’ in stelling. Die begint bij een 
waarschuwing en kent verder sanc-
ties die variëren van een ‘bestuurlijk 
gesprek’ en een dwangsom tot aan 
intrekking van de vergunning en 
zelfs sluiting van het bedrijf.
Bij het incident eind vorig jaar bij 
Borne liep een wiel van een van de 
wagons van de Captrain-trein uit de 
rails nadat de wielband was gebro-
ken. Omdat het mankement pas na 
enkele kilometers werd opgemerkt, 
werden zo’n 6000 dwarsliggers en 
kabels, leidingen en veiligheidsin-
stallaties zwaar beschadigd. ProRail 
had dagenlang werk om de ravage op 
te ruimen, waardoor ook de verbin-
ding met Duitsland via Oldenzaal 
volledig gestremd werd. De totale 
schade wordt op tweeënhalf miljoen 
euro geraamd.
Uit het ILT-onderzoek blijkt dat het 
Quo Vadis-meetsysteem al in 2011 
mankementen aan het wiel had ge-
constateerd, die niet met het blote 
oog te zien waren. De bedrijven heb-

ben niets met die informatie gedaan. 
Volgens de dienst had tijdige repara-
tie de ontsporing voorkomen. 
Verder concludeert de ILT dat de 
veiligheidscommunicatie tussen de 
treindienstleider en de machinisten 
‘onduidelijk en niet eff ectief ’ was. De 
machinist van de goederentrein kon 
de alarmoproep niet verstaan en de 
machinist van een passerende pas-
sagierstrein kon geen contact maken 
met de treindienstleider, omdat die 
een fout had gemaakt bij het bedie-
nen van het telecommunicatiesy-
steem. ProRail heeft  inmiddels wel 
de jaarlijkse instructie van trein-
dienstleiders uitgebreid met het oe-
fenen van alarmoproepen.
Volgens de inspectie hadden Cap-
train en Voestalpine Railpro met een 
betere samenwerking met elkaar en 
met andere organisaties, waaronder 
ProRail, de kapotte wielband eerder 
kunnen opsporen. Het Quo Vadis-

meetsysteem, dat op enkele tiental-
len plaatsen van het Nederlandse 
spoornet het wagongewicht via de 
asdruk meet, liet al sinds 2011 ‘zeer 
frequent en signifi cant een afwijking 
van de wielkwaliteit zien’.
Uit de meetgegevens bleek een ‘lang-
durige en progressieve schade-ont-
wikkeling. De schade begon met een 
vlakke plek van acht centimeter aan 
de buitenkant van de wielband, wat 
uitmondde in scheurvorming en 
uiteindelijk het breken en afl open 
van de stalen band van het wiel zelf. 
Daarna was een ontsporing onver-
mijdelijk. Captrain Belgium en 
Voestalpine Railpro maakten echter 
geen gebruik van de beschikbare in-
formatie.
Volgens ProRail wordt Quo Vadis 
vanaf volgend jaar voorzien van een 
actief waarschuwingssysteem, waar-
door treindienstleiders eerder kun-
nen ingrijpen. De gegevens zouden 
al naar alle vervoerders worden ge-
stuurd. Daarnaast is ProRail al jaren 
bezig met de installatie van een an-
der systeem voor mankementdetec-
tie, Hot Box, dat te heet aangelopen 
wielen en lagers detecteert. Dat moet 
eind dit jaar volledig zijn ingevoerd, 
inclusief een waarschuwingssys-
teem voor treindienstleiders.

Captrain en Voestalpine konden de 
kapotte wielband eerder opsporen.

ProRail had dagenlang werk om de aangerichte schade te herstellen. ROB MACKOR 
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AGENDA

Luchtvrachtdebat 
27 november 

Hoe staat de sector ervoor? Hoe ont-

wikkelen de diverse markten zich? En 

de vrachtprijzen? Marktpartijen gaan 

met elkaar in discussie tijdens het

Nationaal Luchtvracht Debat.  

• www.luchtvrachtdebat.nl

Ports & Hinterland 2014 
2 december 

De capaciteit in de Rotterdamse ha-

ven wordt fl ink uitgebreid. Zonder sa-

menwerking is een goed bereikbaar 

achterland onhaalbaar. Daarover 

gaat Ports & Hinterland. 

• www.portshinterland.com

Duurzame Binnenvaart in 
Overijssel
4 december 

Om modal shift van weg naar water 

te realiseren heeft Overijssel het uit-

voeringsprogramma Goederenver-

voer over Water opgezet. 

• www.eicb.nl/overijssel

Havendebat Rotterdam 
11 december 

Deze 15e editie brengt weer het nodi-

ge teweeg. Er spelen grote zaken in de 

Rotterdamse haven en natuurlijk zijn 

er voor- en tegenstanders. Tijd voor 

een stevige discussie. 

• www.havendebat.nl

Infra Tech 
20 t/m 23 januari 2015 

Deze vakbeurs in Ahoy Rotterdam is 

een ontmoetingsplaats voor de infra-

structuur, voor elk onderdeel uit de 

branche en van opdrachtgever, op-

drachtnemer en toeleverancier. 

• www.infratech.nl

WTransnet: betrouw 
 VRACHTPLATFORM   Speeddaten met wegvervoerders in Barcelona

WTransnet wil na Zuid-Eu-
ropa nu ook onze regio 
veroveren. Trefwoord van 
dit van oorsprong Iberisch 
vrachtplatform: screening.

Bibendum, het Michelinmannetje, 
is ook van de partij. Hij is waar-
schijnlijk de enige in hotel Barceló 
Sants die geen lading of vrachtcapa-
citeit heeft  aan te bieden, maar 
slechts banden. Vandaag wordt in 
dit hotel in Barcelona voor de vijfde 
keer de WConnecta gehouden, een 
van de grootste internationale 
vrachtbeurzen in Europa.
De organisator is WTransnet, het 
grootste vrachtuitwisselingsplat-
form van Zuid-Europa, dat zo’n zes-
honderd van zijn tienduizend leden 
naar de Catalaanse hoofdstad heeft  
genodigd. Die zijn hier nu bijeen 
voor een dagje netwerken, speedda-
ten en deals sluiten. De een heeft  la-
ding meegebracht, de ander wielen. 
‘Je kunt hier op één dag misschien 
wel meer afspraken maken dan an-
ders in drie maanden tijd’, zegt Iban 
Roig, landenmanager Duitsland en 
Benelux van WTransnet.
Bij WTransnet spreken ze van ‘le-
den’. Wie tot dit netwerk wil toetre-
den, moet aan strenge voorwaarden 
voldoen. Hij moet een screening 
doorlopen waarin de kandidaat op 
betrouwbaarheid en professionali-
teit wordt beoordeeld. ‘We krijgen 
per jaar gemiddeld wel zo’n 3400
lidmaatschapsaanvragen binnen. 
Daarvan halen er maar 1200 de 
eindstreep’, schat Roig.
Natuurlijk zijn de Spanjaarden van-
daag in Barceló Sants in de meerder-
heid. Maar WTransnet is allang 
geen puur Iberisch vrachtplatform 
meer. Het is marktleider in Spanje, 
Portugal, het zuiden van Frankrijk 
en Italië, maar heeft  bijvoorbeeld in 
Nederland ook al een tachtigtal le-
den. In België zijn dat er volgens 
Roig nu 35, in Duitsland 250. In 
Duitsland en de Benelux wil het be-
drijf de komende jaren nog zeker 
vijfh onderd nieuwe leden werven. In 
Nederland heeft  Roig naar eigen 
zeggen al contact gelegd met Trans-
port en Logistiek Nederland. 
WTransnet is ook van de partij in 
Oost-Europa. In Polen heeft  het 
tweehonderd klanten, elders in 
Oost-Europa nog eens zoveel.
Behalve door de strenge toelatings-
eisen onderscheidt WTransnet zich 
nog in enkele andere opzichten van 
de meeste vrachtuitwisselingsorga-
nisaties. Het biedt de leden bijvoor-
beeld in samenwerking met de kre-
dietverzekeraar Coface een 
betalingsgarantie, waartoe het van 

de aangesloten expediteurs een borg 
van minimaal 10.000 euro verlangt. 
Jaarlijks moet een expediteur 1250 
euro voor het lidmaatschap betalen. 
Een vervoerder betaalt daarvoor 544 
euro voor één vrachtauto, een be-

drag dat oploopt met de omvang van 
de vloot.
Bij WTransnet zijn uitsluitend expe-
diteurs en wegvervoerders aangeslo-
ten. ‘Geen industrie, geen verladers’, 
zegt Roig. ‘De achtergrond is dat we 

de expediteurs geen lading willen af-
pikken. Zeker 60% van onze leden 
zijn expediteurs.’ Jaume Esteve, die 
WTransnet in 1996 oprichtte en er 
sindsdien de topman van is, drukt 
het iets anders uit. ‘Wij willen onze 

transporteurs en expediteurs in 
staat stellen hun verladers beter van 
dienst te zijn. De verlader zelf heb-
ben we daar niet voor nodig.’
Het ledenbestand telt zowel grote als 
zeer kleine bedrijven, uit zowat vijf-

‘Je kunt hier op één dag meer afspraken 
maken dan anders in drie maanden.’
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RAOUL RAMAUTARSING, CONSULTANT
www.deloitte.nl

Groen en geel waren de kleuren van 
mijn ergernis, toen ik hoorde van de 
naheffi  ng die Nederland heeft  gekre-
gen van de Europese Commissie. Niet 
zozeer omdat we extra moeten betalen, 
maar simpelweg omdat de Commissie 
aanvankelijk weigerde uitleg te geven 
over de onderliggende berekening van 
die € 643 miljoen. Begrijp me niet ver-
keerd, ik vind de EU echt een gave club 

om bij te zitten. Maar een transparante communicatie lijkt 
me een absolute voorwaarde voor zo’n club. 

Dijsselbloem had zijn onderbouwing nog niet ontvangen of 
de FIFA pakte het transparantiestokje over. Vol verbazing las 
ik over het onafh ankelijk onderzoek naar eventuele misstan-
den omtrent de verkiezingen van Rusland en Qatar voor de 
organisatie van het WK in 2018 en 2022. Beide landen liggen 
al geruime tijd onder vuur vanwege omkoping, uitbuiting en 
andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. De 
FIFA pleit zowel Rusland als Qatar vrij van enige corruptie. 

Helaas kon de Russische WK-organisatie slechts beperkte in-
formatie leveren voor het onderzoek, omdat haar computers 
inmiddels waren ‘vernietigd’. Maar de Russische organisatie 
had verklaard dat de procedure voor het WK-bid transparant 
was en er geen overtredingen zijn begaan. Dus is er geen en-
kele aanleiding tot twijfel bij FIFA. 

Dat 5 van de 22 leden die voor Qatar hebben gestemd, inmid-
dels zijn afgetreden wegens corruptieverdenkingen, mocht 
geen smet brengen op het glimmende blazoen van de olie-
staat. Het feit dat de temperatuur in Qatar rond de 40 graden 
ligt als het toernooi moet worden gespeeld, is ook niet rele-
vant voor een evenement waarin het voetballen centraal 
staat. Niet Rusland of Qatar, maar juist andere landen kregen 
er van langs, met name Engeland zou zich schuldig hebben 
gemaakt aan bedenkelijke sponsoringactiviteiten.

Het 320 pagina’s tellende onderzoeksrapport wordt uiteraard 
niet openbaar gemaakt door de FIFA, om ‘juridische rede-
nen’. In plaats daarvan bracht de FIFA een samenvatting van 
42 pagina’s naar buiten, met de vermoedelijke titel ‘de FIFA-
beltjeskrant’. De schrijver van het echte rapport, de heer Gar-
cia, verklaarde dat de samenvatting van FIFA talloze incom-
plete en foutieve representaties van feiten bevat en verkeerde 
conclusies trekt.

Anno 2014 zou dat toch niet meer moeten mogen, in een 
maatschappij waarin we duurzaamheid, transparantie en 
eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan. In douaneland 
hebben we al een tijdje de afspraak dat alle partijen zo trans-
parant en eerlijk mogelijk zijn. Niet zozeer in het belang van 
de Douane of het bedrijfsleven, maar gewoon in het belang 
van de maatschappij. 

En uiteindelijk komt dat zowel de Douane als de bedrijven ten 
goede. Na een wat onwennige start, lijken de AEO-beginse-
len goed te aarden en worden de eerste vruchten inmiddels 
geplukt. Het uitgangspunt van een betrouwbare overheid en 
betrouwbare marktdeelnemers is uiteindelijk voor iedereen 
beter. Dat is toch geen hogere wiskunde, ook niet voor de 
FIFA? 

FIFAbeltjes
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Het Duitse 
logistieke 
bedrijf 
Contargo 
heeft Marcel 
Hulsker (45) 
opgenomen 
in het nu 

vierhoofdige directieteam. Hij is 
het eerste niet uit Duitsland 
afkomstige directielid van de 
groep. Hulsker was al directeur 
van Contargo Benelux, waarvan 
hij de positie verder moet 
versterken. Hij kwam bij de 
groep binnen via de overname 
drie jaar geleden van Rhinecon-
tainer, waarvan hij toen ook 
directielid was. Bij die Neder-
landse containervervoerder in 
de binnenvaart begon hij als 
assistent-dispatcher. Hulsker is 
ook directielid van de vorige 
maand offi cieel opgerichte en
in Antwerpen gevestigde joint 
venture Transbox United. Hij 
krijgt ook de leiding over 
Contargo Network Service,
dat zich bezighoudt met het 
afwikkelen van het achterland-
verkeer binnen en buiten het 
Contargo-netwerk. 

De voormalige piloot René de 
Groot (45) wordt vanaf 1 januari 
de nieuwe directeur operations 
van KLM. Hij volgt Pieter Elbers 
op, die recent de post van 
president-directeur bij de KLM 
overnam van de vertrokken 
Camiel Eurlings. De Groot werkt 
al sinds 1990 bij KLM en is op dit 
moment Senior Vice President 
Operations Engineering & Main-

tenance. Eerder was De Groot 
gezagvoerder op de A330 en de 
B737.

Havenbedrijf Rotterdam heeft 
Richard van der Eijk (43) 

benoemd in de 
nieuwe functie 
van director 
Communicati-
ons & External 
Affairs. Hij is 
verantwoorde-

lijk voor alle communicatie-
activiteiten van het Havenbe-
drijf en hij rapporteert direct 
aan president-directeur Allard 
Castelein. Van der Eijk is 
afkomstig van Unilever, waar hij 
Europees communicatiedirec-
teur was. Hij begon dertien jaar 
geleden bij het voedingsmidde-
lenconcern als woordvoerder 
van Unilever Nederland. 

Roel Vanmaele (45) is per 1 
januari de 
nieuwe alge-
meen directeur 
van Ahlers 
Belgium. Hij 
volgt in deze 
functie Guy 

Bultynck op, die met pensioen 
gaat. Vanmaele wordt verant-
woordelijk voor ‘warehousing, 
forwarding & agency’ in 
West-Europa. Hij is al 22 jaar 
werkzaam in supply chain 
solutions en contractlogistiek. 
Voorheen werkte hij bij DHB 
Logistiek, Distrilog, Wim 
Bosman Solutions, SystemPlus, 
Van Gend & Loos en Coldstar.

PERSONALIA

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

Benetra B.V.
Klundert

Rechtbank West-Brabant

Snel-weg.com V.O.F.
Almelo

Rechtbank Oost-Nederland

Dieperink Transport B.V.
Zutphen

Rechtbank Oost-Nederland

Juso B.V.
Zutphen

Rechtbank Oost-Nederland

Kievit Transport B.V.
Oude-Tonge

Rechtbank Rotterdam

V.O.F. Gratie
Papendrecht

Rechtbank Rotterdam

HTL
Schijndel

Rechtbank Oost-Brabant

Genesis Global Services B.V.
Helmond

Rechtbank Oost-Brabant

FAILLISSEMENTENbaarheid voorop

entwintig Europese landen. Tot de 
grote leden behoren bedrijven als 
Kuehne + Nagel, Gefco, DHL, Dach-
ser en Hellmann. Maar ook vervoer-
ders met maar één of enkele vracht-
auto’s en expediteurs met weinig of 
geen medewerkers kunnen bij 
WTransnet terecht, mits ze uiter-
aard maar aan de voorwaarden voor 
het lidmaatschap voldoen. 
Nederlandse leden zijn onder meer 
Spanje-specialist Segers, Portex Lo-
gistics, Van Dongen, Geest en De 
Jong Expeditie uit Reuver, een be-
drijf dat zich op het vervoer van en 
naar het midden en zuiden van Eu-
ropa heeft  toegelegd.
De uitvoerige screening op betrouw-
baarheid en professionaliteit, die 
wordt gedaan door een gespeciali-

seerd ‘audit committee’, moet de vei-
ligheid van zowel het transport als 
die van het betalingsverkeer vergro-
ten. Er mag feitelijk helemaal niets 
misgaan en mocht dat onverhoopt 
toch gebeuren, dan is er een uitge-
breide klantenservice, want meer 
dan de helft  van de 140 medewerkers 
van WTransnet houdt zich vrijwel 
alleen met het wel en wee van de le-
den bezig.

Persoonlijk
Benelux-manager Roig wil de ko-
mende tijd in het noorden van Euro-
pa de boer op om meer leden aan te 
werven. Binnenkort gaat hij in vier 
dagen tijd acht bedrijven bezoeken. 
‘In het Noorden moet je bedrijven 
persoonlijk bezoeken’, zegt hij, ‘la-

ten zien wie je bent en wat je voor 
speciaals in huis hebt. Dan kan ik 
kort zijn: wij willen in de eerste 
plaats kwaliteit bieden. En toch zijn 
wij niet duur, dankzij ons enorme 
netwerk in Zuid-Europa.’
Oprichter Jaume Esteve is een gewe-
zen wegvervoersondernemer, wiens 
bedrijf binnenlands vervoer ver-
richtte in hoofdzakelijk Spanje, Por-
tugal en Frankrijk. Met de komst 
van internet begon hij mogelijkhe-
den te zien voor elektronische 
vrachtuitwisseling. ‘Daar kwam bij 
dat klanten voor wie je tussen Barce-
lona en Madrid reed, ook begonnen 
te vragen om andere bestemmingen, 
bijvoorbeeld Milaan. Je moet dan in 
contact komen met een betrouwbare 
partner ter plaatse. Dat is ook een 
voordeel van een netwerk zoals het 
onze. Je leert elkaar kennen en je 
weet dat op de betrouwbaarheid ook 
wordt toegezien. Je doet geen zaken 
met iemand die je niet kent.’

Groupage
WTransnet telt niet alleen zeer grote 
en piepkleine leden, het faciliteert 
behalve de uitwisseling van volle 
truckladingen ook die van deella-
dingen en groupagelading. ‘Daarbij 
willen we onze klanten dezelfde 
kwalitatief hoogwaardige service 
bieden als zij zelf aan hún klanten 
willen leveren’, zegt Esteve. ‘Dat was 
ook het devies van mijn vader, van 
wie ik het transportbedrijf heb over-
genomen. Die zei: de beste manier 
om je klanten te behouden, is dienst-
verlening. De prijs doet er minder 
toe. Ook daarom werken wij niet di-
rect voor verladers. De meeste verla-
ders zijn er alleen maar op uit de 
prijs te drukken.’
De vrachtuitwisselingsbeurs in Bar-
celona wordt nu voor het vijfde jaar 
gehouden. ‘Elk jaar trekt de beurs 
meer bezoekers’, zegt Benelux-ma-
nager Iban Roig. ‘De beurs wordt 
ook steeds internationaler.’ De be-
zoekers kunnen zelf bepalen hoe ze 
deze dag hun werk – de acquisitie 
van lading of het zoeken naar trans-
portcapaciteit – doen. Er zijn ruim-
tes ingericht voor één-op-éénge-
sprekken, waar bezoekers nader 
kennis met elkaar kunnen maken, er 
zijn uiteraard de wandelgangen 
waar bekenden elkaar tegenkomen, 
er is de bar waar transacties tot-
standkomen en er zijn ten slotte, bij 
de ingang van het hotel, twee kloeke 
asbakken waar heel wat aanwezigen, 
ook de niet-rokers, met grote regel-
maat worden gesignaleerd. En nog 
tot laat in de avond is het druk in de 
restaurants en cafés in de buurt van 
Barceló Sants.

FOLKERT NICOLAI
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DHL en Volvo spannen samen met 
NSA en NASA in koff erbakgate
De Zweedse autofabrikant Volvo on-
derzoekt met koerier DHL een ge-
avanceerd afl eversysteem waarbij 
pakketten in de achterbak van de 
auto van de ontvanger kunnen wor-
den bezorgd. 

Opgeteld over de vele pakketbezor-
gers die DHL dagelijks op pad stuurt, 
is de wachttijd waarna een ontvan-
ger gemiddeld de deur opendoet een 
fl inke kostenpost voor het bedrijf. 
Maandelijks worden er duizenden 
uren wachtttijd uitbetaald, en dat 
terwijl de werknemer daar maar een 
beetje staat. Afgelopen, moet DHL 
hebben gedacht. Wij gooien die pak-
ketten  voortaan gewoon in je auto, 
waar die ook moge staan.
CEO Olof Persson van Volvo hoorde 
het idee van DHL aan en besloot te 
helpen. Hij kan zich prima inleven 

BEZORGD IN DE AUTO

in de frustratie van DHL. Hij be-
hoort ook niet tot de snelle koerier-
begroeters. Hoewel het idee eigenlijk 
nog geheim is, klapten ingewijden 
maandag uit de school.
Het nieuwe systeem geeft  koeriers 
eenmalig toegang tot de achterbak 
van een geparkeerde auto per sms. 
Meer koeriersbedrijven zoeken met 
de grote toestroom aan internetpak-
ketten naar nieuwe wegen om de 
colli’s bij de eindbestemming te krij-
gen. Doordat mensen vaak niet thuis 
zijn en bezorgers wel drie of vier keer 
terug moeten komen, worden de af-
leverkosten erg hoog, dus wordt u 
voortaan opgespoord. DHL wil niet 
op de zaak ingaan, maar volgens ge-
ruchten zit het bedrijf hiertoe met de 
NSA en NASA om de tafel. NS hoopt 
dat de maatregel het treingebruik zal 
stimuleren. | TP

Onderwatertaks?

Er komt een langsdam van 
oude parkeerautomaten in 
de Nieuwe Waterweg. 
Wellicht ook een manier om 
duikers te laten betalen? 

De langsdam wordt aangelegd in de 
Nieuwe Waterweg, de enig overge-
bleven open verbinding tussen de 
zee en Rijn-Maasmonding, schrijft  
het havenbedrijf Rotterdam in een 
persbericht. ‘Door de betonnen 
glooiingen en kades is hier weinig 
meer over van de vroegere Maas-
vlaktes en de dynamiek die zo type-
rend is voor delta’s. Een plek waar 
land en water, zowel zoet als zout, el-
kaar geleidelijk ontmoeten en een 
ideaal en voedselrijk gebied voor 
jonge vissen en garnalen vormen.’ 
De langsdam wordt geplaatst tussen 
twee kribben om zo’n gebied op-
nieuw te doen ontstaan. Erg fi jn voor 
de jonge vissen en garnalen, en dus 
is het havenbedrijf trots op de aanleg 
van de dam. 
Dit initiatief is onderdeel van het 
project Groene Poort, waarin het ha-
venbedrijf onder andere samen-
werkt met het Wereldnatuurfonds. 
‘De overgangen tussen zoet en zout 
water zijn bijna verdwenen in ons 
land’, stelt WNF. ‘Wij willen de eco-
logische kwaliteit van deze rivier-
mondingen (estuaries) verbeteren.’ 
WNF hoopt op de terugkeer van het 
‘vlaggenschip van gezonde estua-
ries, de Atlantische steur’. 
Bovendien is het materiaal voor de 
dam revolutionair: ‘Het is voor de 
eerste maal dat parkeerautomaten 
op deze manier worden herbruikt.’ 

Chipknip
Met de huidige ontwikkelingen in 
de maritieme wereld is het gratis ge-
bruik van infrastructuur door welke 
gebruiker dan ook niet te verant-
woorden, denkt Marge begripvol. 
Dat de parkeerautomaten bovendien 
de groei van nieuwe onderwaterna-

tuur stimuleren, is daarbij natuurlijk 
de kers op de taart. 
De langsdam zal worden opge-
bouwd uit 2900 verouderde parkeer-
automaten. Bij deze automaten kan 
met chipknip worden afgerekend, 
maar dat vindt de gemeente Rotter-
dam ouderwets. Men wil dat het 
kenteken zich ontwikkelt tot hét be-
taalmiddel in de Rotterdamse stad- 
en havenregio.

Marge heeft  uit betrouwbare bron 
vernomen dat het gebruik van de au-
tomaten in eerste instantie alleen 
verplicht is voor recreatieve onder-
watergebruikers van de vaarwegen, 
zoals duikers. Professionele gebrui-
kers zouden vooralsnog vrijgesteld 
zijn van de onderwatertaks. We ha-
len opgelucht adem.

Ook deze krijgt een nuttig én lucratief tweede leven.
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 BETALEN   Parkeerautomaten stimuleren natuur in haven

QUOTE VAN DE WEEK

Het enige 
wat kan 
tegenvallen, 
zijn de 
meevallers.

Kajsa Ollongren (D66), 
wethouder te Amsterdam, 
over de nieuwe zeesluis.

C
O

L
U

M
N

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

De werkelijkheid is vreemder dan wat 
je kunt verzinnen. Die keurige Hans 
Smits, die zijn hond er dagelijks rond 
zevenen ’s morgens op de vijf kilome-
ter twee minuten uitloopt, waarna hij 
de grijze vuilnisbak buitenzet, twee ei-
tjes in de pan laat glijden en vier snee-
tjes bruinbrood afsnijdt, diezelfde 
Hans Smits ligt onder spervuur.

ECT-baas Jan Westerhoud wil nog steeds zowat een miljard 
euro van het Havenbedrijf Rotterdam, waarover Smits tot be-
gin dit jaar de scepter zwaaide, omdat de Tweede Maasvlakte 
ECT veel klandizie gaat kosten. Bij de rechter van eerste aan-
leg is de zaak-ECT overigens afgewezen.
 
Ook Camiel Eurlings wil met Smits een juridisch appeltje 
schillen omdat Smits, president-commissaris van KLM, Ca-
miel er, laten we hier geen doekjes om winden, als topman 
van de nationale luchtvaartmaatschappij – tegenwoordig in 
feite Air France – heeft  uitgesmeten. De oud-minister van 
Verkeer en Waterstaat lijkt me een zwakke ‘case’ te hebben. 
Als je dol bent op het blauw van KLM is het misschien een 
idee je als topman van de onderneming nu en dan ook eens 
op kantoor te vertonen. De oud-secretaris-generaal van het 
ministerie waar Eurlings als minister werkte, Hans Smits 
dus, lijkt sterker in zijn schoenen te staan dan de latere inmid-
dels ex-minister.

Waarom kies je in beide gevallen de kant van Hans Smits, 
vraagt de niet objectieve columnist zich af. Niet omdat de co-
lumnist een hekel zou hebben aan ondernemers die al in de 
eerste jaren van het eerste Europese containeroverslagbedrijf 
een grote bijdrage leverden aan de groei van de Rotterdamse 
haven in dit segment. Niet omdat hij, de columnist dus, moei-
te zou hebben met een charmant politiek dier dat het ver-
keersministerie voortreff elijk heeft  geleid, op wat kleinighe-
den na (de kilometerheffi  ng!).

Wel omdat Hans Smits ook voorzitter is van de centrale plan-
commissie van het Centraal Planbureau en, bijvoorbeeld, be-
stuursvoorzitter van het Ronald McDonald Huis van het Sop-
hia-ziekenhuis in Rotterdam. Met die functies loop je niet 
lekker binnen, maar je bent wel goed bezig. Ik zie Smits zo-
maar, als het met de marathon niet meer zo mocht gaan, het 
gras staan maaien in de Kuip en koffi  e zetten op Varkenoord. 
Dat zijn mensen waar columnisten van houden.

Heeft  Hans het gedaan?


