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PENSIOEN  Opvolger moet verstoorde verhouding met Havenbedrijf Rotterdam herstellen

ROB MACKOR

Jan Westerhoud treedt per 1 janu-
ari 2015 af als president-directeur 
van containerstuwadoor Europe 
Container Terminals (ECT) en 
gaat met pensioen.

Dat heeft ECT deze week in een 
persbericht aangekondigd. Het be-
drijf, onderdeel van Hutchison Port 
Holdings (HPH), voegt eraan toe 
dat een opvolger ‘in de komende pe-
riode’ bekend wordt gemaakt. Vol-
gens het persbericht gaan Wester-
houd en HPH ‘in goed onderling 
overleg’ uit elkaar. Westerhoud is 62 
jaar en is ruim tien jaar in dienst van 
HPH. Dat is weer onderdeel van het 
conglomeraat Hutchison Whampoa 
van de Hongkongse tycoon Li Ka-

terhoud los staat van de claimzaak. 
ECT heeft nog tot de Kerst om daar-
in hoger beroep aan te tekenen. Bag-
chus zegt dat daarover ‘binnenkort’ 
een besluit bekendgemaakt wordt. 
Op het Havendebat werd bekend 
dat ECT volgend jaar een pakket 
van enkele honderdduizenden con-
tainers per jaar kwijtraakt aan con-
current APMT, als gevolg van de al-
liantievorming tussen MSC en 
Maersk tot 2M. De laatste verlegt de 
aanlopen van zijn oost-west-dien-
sten (Verre Oosten en Noord-Ame-
rika) naar buurman APMT Rotter-
dam, zusterbedrijf van Maersk. Dat 
komt boven op het verwachte ver-
lies van naar schatting een kwart 
van de omzet door het vertrek van 
klanten, die ook aandeelhouder zijn 
in de nieuwe RWG-terminal.

klachten van ECT, als zou de markt-
leider ernstig zijn benadeeld bij de 
invulling van Maasvlakte 2, volledig 
van tafel. Het bedrijf legde in die 
zaak een serie claims op tafel van sa-
men meer dan een miljard euro.

Ramkoers
Havenbedrijf Rotterdam hield al ge-
ruime tijd rekening met het vertrek 
van Westerhoud, die de afgelopen 
jaren met enige regelmaat de media 
zocht om zijn zaak kracht bij te zet-
ten. De ramkoers van Westerhoud 
heeft veel kwaad bloed gezet bij de 
havenbeheerder, die ervan uitging 
dat HPH een opvolger naar voren 
zou schuiven die de verstoorde ver-
houdingen moet herstellen.
Directeur Communicatie Rob Bag-
chus stelt dat het vertrek van Wes-

Shing, die ECT in 2001 overnam.
Westerhoud is tevens directeur van 
HPH North Europe . Daar vallen on-
der meer terminals in Zweden en 
Polen onder, evenals ACT in Am-
sterdam, en verder het inlandnet-
werk van European Gateway Servi-
ces (EGS) in Nederland, België en 
Duitsland.
Hij zou vorige week donderdag een 
van de topsprekers zijn op het Ha-
vendebat van Nieuwsblad Transport, 
maar meldde zich enkele dagen 
daarvoor met rugklachten af. Dat 
voedde speculaties, die al geruime 
tijd gingen, dat de ECT-topman aan 
de kant zou worden gezet na het 
verlies van de claimzaak tegen Ha-
venbedrijf Rotterdam.
De Rotterdamse rechtbank veegde 
tweeënhalve maand geleden de 

Jan Westerhoud (links) voor de rechtbank in Rotterdam bij de behandeling van de claimzaak. Volgens Rob Bagchus (rechts) staat het vertrek van de topman los van die zaak. Foto: ANP

CEO Jan Westerhoud 
plotseling weg bij ECT 

% van de 

nieuw te 

bouwen 

containersche-

pen heeft een 

capaciteit van 8.000 teu of 

meer. Dat er inmiddels schepen 

met een capaciteit van 18.000 

teu varen, heeft op termijn 

invloed op de gemiddelde 

capaciteit van de hele vloot. 

Onderzoeksbureau Drewry 

meldde tijdens het Havendebat 

Rotterdam 2014 dat de order-

boeken van de scheepsbouwers 

op dit moment voor 82% gevuld 

zijn met opdrachten voor 

schepen van 8.000 teu of groter. 

Sinds 2011 bedroeg de gemid-

delde capaciteit 8.000 teu.

Volgend jaar nemen de vracht-

volumes in de Nederlandse 

sector transport en logistiek 

met 2,2% toe.  Dat blijkt uit het 

jongste kwartaalbericht van 

ING. In het wegvervoer komt 

de volumegroei op 1,6%, bij 

een omzetstijging van 2,5%. In 

de logistieke dienstverlening 

nemen de volumes 2,9% toe. 

In de luchtvracht stegen de 

volumes dit jaar tot dusver 

met 8%. De binnenvaart boekt 

weliswaar nog steeds een 11% 

lagere omzet in vergelijking 

met 2008, maar delen van deze 

branche laten sinds eind vorig 

jaar een fl ink herstel zien. Vol-

gens de onderzoekers geeft de 

ladinggroei veel bedrijven wat 

lucht. Ook gaat het rendement 

omhoog.

Vrachtvolumes gaan
2,2% omhoog in 2015
PROGNOSE

82
8.000 teu 
mainstream

Wolters Kluwer Transport Services 
is onze launching partner voor de 

vernieuwde website en krant.

De enige leverancier van ‘on-de-

mand’ Transport Management 

Software & Services voor profes-

sionals in de transport- en de 

logistieke sector.
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 1129 mensen op de stelling van 9 december

MAASVLAKTE 2 LEVERT GEEN BANEN OP, MAAR KOST BANEN 

NIEUWE POLL  Directiewisseling ECT betekent einde claimzaak
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Ja, de havenarbeider wordt weggerobotiseerd 

Het versterkt wel de concurrentiepositie 

Je moet wel, je hebt geen keus als haven 

Anders, namelijk... 
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COMMENTAAR

Dat 2015 een boeiend jaar zou worden voor de Rotterdamse 
haven stond op voorhand vast. Dan komen immers, een jaar of 
negen na ondertekening van de contracten, de hypermoderne 
containerterminals van RWG en APMT op Maasvlakte 2 in be-
drijf. De impact daarvan valt moeilijk te overschatten: verschui-
vende pakketten, sociale onrust en een grondige herziening van 
de concurrentieverhoudingen in de overslagsector zijn slechts 
enkele van de vele implicaties. De mondiale blokvorming in de 
lijnvaart versterkt die gevolgen nog.

De laatste maand van dit jaar werpt zijn schaduw al vooruit. 
MSC heeft met het verschuiven van zijn oost-west-diensten 
van ECT naar APMT de aanzet gegeven voor een terminalspel, 
waarin het komende jaar nog vele zetten zullen volgen. Ope-
ningszet daarin was overigens het besluit van Maersk Line om 
zijn spoorlading over te hevelen van zijn bestaande terminal 
naar de nieuwe volautomatische faciliteit op Maasvlakte 2. 
Daarmee werd een eerste plaagstootje uitgedeeld aan ECT, dat 
tot dan toe de spoorcontainers voor APMT1 op de trein zette.

En toen was er opeens het onverwachte vertrek van Jan Wes-
terhoud, al ruim tien jaar topman van ECT, sinds jaar en dag de 
marktleider in de Rotterdamse containersector. Onverwacht in 
die zin dat er maar twee weken zitten tussen de aankondiging 
en zijn pensionering op 62-jarige leeftijd per 31 december en 
gezien het feit dat er nog geen opvolger is benoemd. Die gang 
van zaken is voor functies van dit kaliber zeer ongebruikelijk. 
Niet onverwacht in die zin dat er in havenkringen al meer dan 
een jaar werd gespeculeerd over het mogelijke vertrek van Wes-
terhoud, die zich keihard opstelde in het confl ict met Havenbe-
drijf Rotterdam over de toewijzing van terminals op Maasvlakte 
2. Na het pijnlijke verlies in de Rotterdamse rechtbank was ei-
genlijk wel duidelijk dat zijn positie onhoudbaar was geworden.

ECT is één van de grootste klanten van de havenbeheerder 
en de twee zitten om de haverklap over allerlei kwesties met 
elkaar aan tafel. Om er een paar te noemen: de aanleg van 
de interne baan, de organisatie van het spoorvervoer en de 
toekomst van de ‘oude’ Home Terminal, waarvan de oplossing 
nauw samenhangt met het slepende dossier Rotterdam Cool 
Port. Partijen hebben elkaar weliswaar plechtig beloofd dat de 
claimzaak die kwesties niet zou belasten, maar waarnemers zijn 
ervan overtuigd dat dat wel degelijk het geval is geweest.

Twee vragen dringen zich nu op. Zet ECT de claimzaak door of 
ziet het bedrijf af van hoger beroep? Dat antwoord zullen we 
uiterlijk op 24 december horen. De tweede is wie Jan Wester-
houd gaat opvolgen en wanneer hij (of zij) benoemd wordt. 
Die twee hangen uiteraard met elkaar samen. Denkbaar is dat 
Westerhoud voor zijn vertrek toch nog beroep instelt tegen de 
vernietigende uitspraak van de Rotterdamse rechter, al was het 
maar om zijn opvolger de kans te geven de zaak te laten vallen 
en vervolgens met het Havenbedrijf een plan voor een geza-
menlijke aanpak te maken. Het zou dan een voordeel zijn als de 
opvolger nog voor het eind van het jaar wordt benoemd.

Het valt zeer te hopen dat er op zeer korte termijn een op-
volger wordt benoemd, die de relatie met de havenbeheerder 
vervolgens zo snel mogelijk zal moeten herstellen, want de 
claimkwestie hangt al veel te lang als een zwaard van Damocles 
boven de haven. Het is de hoogste tijd dat er rust in de tent 
komt. En Westerhoud heeft dat zwaard niet meer nodig en kan 
van zijn welverdiende rust gaan genieten. Want zoveel krediet 
willen we hem wel geven: hij heeft als een leeuw gevochten 
voor ‘zijn zaak’.

ROB.MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Rust in de tent
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MELANIE SCHULTZ VAN HAEGEN  MINISTER INFRASTRUCTUUR

JOHN VERSLEIJEN

Ministerie Melanie Schultz van 
Haegen (Infrastructuur) onder-
tekende vorige week het defi ni-
tieve bouwakkoord voor de nieu-
we Amsterdamse zeesluis. ‘De 
grotere poort voor het Noord-
zeekanaal komt er’, onderstreept 
zij.

Zijn er nog vraagtekens?
Een ding moet nog worden gere-
geld. Dat is de Europese subsidie 
voor de sluis. Die maakt deel uit van 
de door ons geplande fi nanciering. 
Als die er niet komt, zullen we daar 
opnieuw naar moeten kijken. Voor 
die subsidie lobbyen wij nu heel 
hard. We hopen dat het besluit er-
gens in juni of juli volgend jaar 
wordt genomen door de Europese 
Commissie.

Een kwestie van goed lobbyen en de 
buit is binnen?
Altijd als de Amsterdamse haven-
wethouder, Noord-Holland of ik in 
Brussel zijn, roepen wij als eerste 
punt steevast: de zeesluis IJmuiden. 
Ik zei laatst gekscherend dat ze daar 
langzaam gek van ons worden en 
onze zeesluis. 

De aanhouder wint. 
Ik weet dat men in Brussel uiterst 
positief over de sluis is, maar uitein-
delijk zijn er heel veel projecten 
waaruit moet worden gekozen.

Wat als de subsidie niet doorgaat?
Dan gaan we gewoon door. Het zou 
wel een tegenvaller zijn, maar dan 
stopt de bouw van de zeesluis niet. 
We zullen het geld dan ergens an-
ders in de begroting moeten vinden. 
Ik ben echter positief dat wij de sub-
sidie binnenhalen. Bij de vorige ron-
de voor de subsidies voor de Trans-
Europese Vervoersnetwerken 
ontving Nederland 95 miljoen euro 
aan projecten uit een totaal van ge-
loof ik 320 miljoen euro.’

Kassa.
De zeesluis van IJmuiden is ook 
heel concreet. Dat is een groot plus-
punt in Brussel. Wij zijn al heel ver. 
De aanbesteding is al voorbereid en 
de maatschappelijke kosten-en-ba-

tenstudies hebben de economische 
waarde van de nieuwe zeesluis aan-
getoond. Dat levert natuurlijk net 
iets meer op dan een of andere weg 
in Spanje van nergens naar nergens.    

Er moet voor het havengebied ach-
ter de sluis meer samenwerking ko-
men. Is een havenbeheerder voor 
het Noordzeekanaalgebied nood-
zaak?
Ik denk dat het heel goed is dat de 
havenbedrijven aan het Noordzee-
kanaal gezamenlijk opereren. Inter-
nationaal kun je dan ook als één ge-
zicht naar buiten treden. Dat je 
daarbinnen vervolgens allemaal je 
eigen doelgroepen bedient, is dan 
prima. 

De andere havenbedrijven behoe-
ven dus niet op te gaan in het Ha-
venbedrijf Amsterdam, hoor ik u 
zeggen?
Je moet van onderop kijken waar 
het  zinvol is om samen te werken. 
Dat roept vaak automatisch een ver-
volgstap op waarbij je kunt zeggen: 
het wordt één havenbedrijf. Je moet 
het niet andersom doen en roepen: 
‘gij zult één worden’.

Hoe staat het in die context met de 
oude plannen voor een soort Delta-
ports Nederland onder leiding van 
het Rotterdams havenbedrijf?
Dat is meer een kwestie van promo-
tie in het buitenland. Daar vragen 
wij aan Amsterdam en Rotterdam 
om dat gezamenlijk te doen. Niet 
dat de havenwethouders van de 

twee steden afzonderlijk op bezoek 
gaan in het buitenland.   

Ik denk eerder aan de plannen 
waarbij bijvoorbeeld het Rotter-
damse havenbedrijf aandelen zou 
nemen in Haven Amsterdam en er 
zo een maritieme regisseur ont-
staat?
Amsterdam is net verzelfstandigd 
en een vervolgvraag is of de hoofd-
stad de enige aandeelhouder blijft 
of dat er ook andere participanten 
bij komen. Ze kijken naar de rijks-
overheid en misschien kijken ze ook 
wel naar Rotterdam. Dat weet ik 
niet. Wij hebben als Rijk een deelne-
mingsbeleid onder het ministerie 
van Financiën. Deelnemingen zijn 
mogelijk als er een publiek belang 
is. Over Amsterdam hebben wij 
niets te zeggen omdat wij daar geen 
aandeelhouder zijn, maar wij zijn 
wel mede-eigenaar van het Haven-
bedrijf Rotterdam en kunnen daar  
meebeslissen. Als er ooit een con-
creet voorstel komt, zullen wij daar 
zeker vanuit het publiek belang naar 
kijken. 

Dat klinkt vaag en weinig concreet.
Of je het doet, hangt af van de vraag 
of er een meerwaarde is.

Hoe zit het met de vrijstelling van 
de vennootschapsbelasting voor
de Nederlandse havenbedrijven. 
Brussel wil die schrappen?
Wij zijn daar tegen in verweer, om-
dat andere, buitenlandse havenbe-
drijven dat op een andere manier 
hebben geregeld. De laatste stand 
van zaken ken ik niet, maar ik kan 
iedereen verzekeren dat we er bo-
venop zitten.

Het blijft dus zoals het is. We doen 
geen concessies in deze zaak?
Ik weet niet of het uiteindelijk in 
een andere constructie terecht-
komt, maar wat wij willen en vin-
den, is dat er wel een gelijk speel-
veld voor alle havenbedrijven moet 
zijn. Welke constructie daar dan bij 
bedacht wordt is een tweede.

Komen we er wel uit?
Ik ben juist in Brussel geweest en 
toen stond het niet op de agenda. 
Het is nog even afwachten. 

‘Wij roepen bij elk bezoek 
in Brussel eerst: de zeesluis’
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APMT sluit met
Nuon windcontract

November topmaand 
voor Cargolux

Maritieme sectoren 
doen het goed 

Logistiek megacomplex 
in Amsterdam verkocht

ENERGIE
APM Terminals heeft een twee-

jarig contract ter waarde van vijf 

miljoen euro getekend met 

Nuon Energy voor de levering 

van windenergie. Daarmee zul-

len de acht kadekranen en het 

overige materieel van de nieuwe 

terminal op Maasvlakte 2 wor-

den aangedreven. De ingangs-

datum is 1 januari. APMT 2 ver-

wacht nog dit jaar het eerste 

schip op commerciële basis af te 

handelen. De landzijdige afhan-

deling van treinen en vrachtwa-

gens is al begonnen.

LUCHTVRACHT
Cargolux wist over de maand 

november het beste vervoersre-

sultaat in zijn geschiedenis neer 

te zetten. Met een vrachtvloot 

van 22 B747-400F’s en B747-8F’s 

werd 76.504 ton vervoerd. Een 

stijging van ruim 3% vergeleken 

met vorig jaar. Daarnaast nam 

het aantal gevlogen blokuren 

toe met bijna 9% naar meer dan 

10.000 uren. Het aantal vluchten 

kwam vorige maand uit op 1.766. 

Ook dat is een record.

DE MARKT
Met een stijging van ruim 1.300 

banen en toename van zowel 

productiewaarde als toegevoeg-

de waarde met 2% presteerde 

het maritieme cluster in 2013 

wederom beter dan voorgaande 

jaren. Dit blijkt uit de maritieme 

monitor 2014 van Nederland 

Maritiem Land die dinsdag ge-

presenteerd werd. In totaal wer-

ken er circa 224.000 personen in 

het cluster; 2,5% van de Neder-

landse werkgelegenheid. 

VASTGOED
DHG heeft zijn logistieke com-

plex van 107.000 vierkante me-

ter aan de Amsterdamse Casa-

blancaweg verkocht aan een 

Amerikaanse belegger, Delin Ca-

pital Asset Management. Vol-

gens DHG gaat het om de groot-

ste transactie in Nederland 

waarbij één logistiek object van 

eigenaar verwisselde. Het Am-

sterdamse complex werd onder-

hands aan DCAM verkocht voor 

75 miljoen euro.

KORT

heeft immers al fors geïnvesteerd in 
het systeem, waarmee de tol auto-
matisch via kastjes in de vrachtau-
tocabines kan worden geheven. Er 
zijn bijvoorbeeld al in heel Frankrijk 
tolpoorten geïnstalleerd. Verder zal 
het consortium een met de staat 
contractueel overeengekomen boe-
te invorderen. Bij elkaar zou dit al-
les zeker een miljard euro kunnen 
gaan kosten.
Inmiddels mist Frankrijk de inkom-
sten die de tol zou hebben opge-
bracht, per saldo naar schatting een 
half miljard euro per jaar. Ter com-
pensatie van deze inkomstender-
ving is de accijns op diesel met in to-
taal vier eurocent verhoogd.
De minister van ecologie, Ségolène 
Royal, tevens belast met transport, 
heeft al eens laten weten van de par-

FOLKERT NICOLAI

Frankrijk zoekt naar compensa-
tie voor de vrachtautotol die niet 
doorgaat. Daarbij wordt gekeken 
naar de contracten met ‘péages’.

Ecomouv’, het consortium dat in 
Frankrijk de tol voor het vrachtver-
keer had moeten heff en, gaat nu 
zichzelf opheff en, omdat de tol op 
de lange baan is geschoven. Het 
consortium, waarvan het Italiaanse 
Atlantia de grootste aandeelhouder 
is, wil tweehonderd medewerkers 
ontslaan omdat er voor hen geen 
werk meer is.
Frankrijk heeft het contract met 
Ecomouv’ opgezegd. Dit komt de 
staat zeker op een hoge schade-
claim te staan. Het consortium 

WEGVERVOER

Massa-ontslag bij Ecomouv’,
Parijs zoekt geld bij ‘péages’

ticuliere tolheff ers in Frankrijk, die 
tol innen op basis van een door de 
staat verleende concessie, een extra 
inspanning te eisen om de staat aan 
meer geld voor infrastructuur te 
helpen. Royal wees daarbij op de 
zeer forse winsten die deze tolhef-
fers behalen. Daarvan kan een gro-
ter deel naar de staat. Bovendien 
vindt Royal dat de ‘péages’ volgend 
jaar moeten afzien van de aange-
kondigde tariefsverhoging van ge-
middeld 0,57%.
Premier Manuel Valls speelt zelfs, 
op aanraden van de PS-fractie in de 
Assemblée Nationale, met de ge-
dachte om het in 2006 gesloten 
concessiecontract met de zes grote 
‘péages’ af te kopen en de tol op de 
betrokken snelwegen zelf te gaan 
heff en. 

JOHN VERSLEIJEN

Het heeft uiteindelijk twintig jaar  
geduurd aan lobbywerk, debat en 
meters aan onderzoeksrappor-
ten,  maar vorige week  kon minis-
ter Melanie Schultz van Haegen 
haar handtekening zetten onder 
het bouwbesluit voor de nieuwe 
Amsterdams zeesluis.  
 
De eerste schop gaat in januari 2016 
de grond in en naar verwachting 
zullen in oktober 2019 de eerste 
grote schepen de nieuwe zeesluis 
kunnen passeren, aldus de minister 
tijdens de offi  ciële ondertekening 
met de gemeente Amsterdam en de 
provincie Noord-Holland.
Zij wees er verder op dat door het 
nieuwe sluiscomplex niet alleen een 
nieuwe generatie grote schepen de 
Amsterdamse zeehaven kan berei-
ken, maar dat ook de wachttijden 
om de nieuwe sluis binnen te varen 
aanzienlijk worden bekort, doordat 
de zeesluis door meer diepte onaf-
hankelijk wordt gemaakt van de ge-
tijden. ‘De achterliggende havens in 
Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Am-
sterdam zijn daarmee in de toe-
komst 24 uur per dag bereikbaar’, al-
dus de minister. 
Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, de provincie Noord-Hol-
land en de gemeente Amsterdam 
hebben in de bestuursovereen-
komst onder meer defi nitieve af-
spraken gemaakt over de maximale 
fi nanciële bijdragen die zij leveren 
aan de bouw van de sluis. Daarbij 
neemt het ministerie van Schultz 
van Haegen met een bedrag van 
601,7 miljoen euro het leeuwendeel 
van de kosten voor zijn rekening. De 
provincie Noord-Holland draagt 
56,76 miljoen euro bij, terwijl Am-
sterdam de resterende 105,25 mil-
joen euro heeft toegezegd. De totale 
bouwsom komt daarmee uit op een 
bedrag van bijna 764 miljoen euro, 
meldt het ministerie. Die bouwsom 

Europese pot voor Trans-Europese 
vervoersnetwerken (TEN-T) hopen 
te ontvangen. Je komt dan aardig in 
de richting van die 890 miljoen 
euro.’
Het gaat bij die subsidie om een 
aandeel van 5 tot 10% van de geres-
veerde 764 miljoen euro, legt zij ver-

der uit. Aangezien Amsterdam al re-
kent op een subsidie van 16,5 
miljoen euro uit Brussel voor zijn 
aandeel in de sluiskosten, hopen 
Den Haag en Amsterdam samen 
maximaal op een Europese subsidie 

van 92,5 miljoen euro voor de aanleg 
van de zeesluis. Schultz van Haegen 
is vol vertrouwen dat Nederland die 
EU-subsidie zal ontvangen. Zij ver-
wacht dat de Europese Commissie 
rond het midden van volgend jaar 
een besluit zal nemen. ‘Dat is nog de 
enige onzekere factor in het sluis-
dossier’, aldus de minister. Indien 
de beslissing onverhoopt negatief 
mocht uitvallen, zal zij binnen de ei-
gen begroting geld zoeken voor het 
resterende bedrag. ‘De bouw gaat 
door, met of zonder subsidie uit 
Brussel.’

Aanbesteding
Het ministerie wijst er verder op dat 
de eerste fase van het aanbeste-
dingsproces is afgesloten. Daarbij 
zijn drie bouwbedrijven geselec-
teerd. Namen zijn nog niet onthuld. 
Begin volgend jaar wordt begonnen 
met de uiteindelijk keuze. 

wijkt aanzienlijk af van de 890 mil-
joen euro die Amsterdam vorige 
maand nog noemde bij het positieve 
bouwbesluit van de gemeenteraad 
voor de nieuwe sluis. Volgens de 
woordvoerder van de minister is dat 
verschil toe te schrijven aan het feit 
dat Amsterdam uitgaat van een 

‘maximale inschatting’ van de kos-
ten. ‘Wij gaan uit van een veel lagere 
bouwsom van 764 miljoen euro. 
Daarbovenop komen nog wel de ex-
tra rentekosten voor de versnelde 
aanleg en de bijdrage die wij uit de 

In oktober 2019 moeten de eerste grote schepen door de nieuwe zeesluis kunnen.  Foto: Beeldbank RWS

De enige onzekere factor bij de bouw   

van de sluis is de subsidie uit Brussel. 

BOUWBESLUIT  Nederland hoopt op maximaal 92,5 miljoen euro van Brussel

Slotakkoord voor zeesluis 
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Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Video van dagelijks leven op 

TripleE #container schip 

#MaerskLine 

http://bit.ly/1z5HtTH  

@PortTechnology

Vlissingen wil thuishaven 

zijn voor Karel Doorman: 

http://bit.ly/1Byif3L

@Zeelandseaports 

Hoe niet Marseille, maar 

Rotterdam de oliehaven van 

Europa werd. Promotie-

onderzoek door Marten 

Boon  http://bit.ly/1wxAXHz 

@erasmusuni

10 Things you Didn’t Know 

about #Containers 

http://bit.ly/132lxhK 

#ContainerTrivia 

@PortTechnology

In 2013 vervoerde Maersk-

Line meer dan 300.000 

#containers met #speel-

goed en aanverwante 

@MaerskLine 

Interne transport proces 

tussen terminals moet ook 

een logistiek speerpunt zijn 

voor de binnenvaart.

@BLN_tweets
 

Chauffeurs die actie voeren 

met truck van bedrijf 

riskeren ontslag

http://fb.me/2LauyssJh

@jaclei bb

@NTNL

 Michael ter Haak weg bij 

CCA Containers 

 Terminal RWG in 2016 pas 

volledig in bedrijf

 Vroon bestelt zevende 

veeschip 

 Maersk mogelijk betrok-

ken bij omkoopschandaal 

Petrobras 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

HTTP://

WEBSITE ALLEEN 
VOOR ABONNEES

Vanaf 1 januari 2015 zijn de 
berichten op de website van 
Nieuwsblad Transport alleen 
toegankelijk voor abonnees. 
Bent u abonnee maar hebt u 
zich nog niet geregistreerd? 
Neem dan contact op met 
onze klantenservice. Custo-
merdesk@ntpublishers.nl, 
of bel 010-280 10 16

TANKVAART

Vraag naar tankers 
groter dan aanbod
TOBIAS PIEFFERS

Voor het eerst sinds 2010 over-
treft de vraag naar tankers het 
aanbod, stelt de internationale 
scheepvaartorganisatie BIMCO.

Volgens de organisatie worden de 
betere vrachttarieven in de ruwe 
oliemarkt gestimuleerd door de 
aanbodzijde. Door een daling in 
nieuwbouw stabiliseren de vracht-
tarieven en overtreft de vraag het 
aanbod voor het eerst sinds 2010. 
In de drie segmenten VLCC’s, Suez-
max en Aframax groeide de vloot 
met respectievelijk 1,1%, -0,5% en 
-1,7%. Ook in 2015 zal de groei in de 
aanbodzijde beperkt blijven, meldt 
BIMCO. Er staan 27 VLCC’s ge-
pland voor oplevering, in 2014 wa-

ren dit er 25, terwijl het gemiddelde 
in de periode 2008 tot 2013 op 48 
VLCC’s per jaar lag. In 2016 wordt 
dit gemiddelde weer hervat met 49 
VLCC’s gepland voor oplevering. 
Ook de producttankermarkt leeft 
op. Dit als gevolg van de lage olie-
prijzen. ‘De resultaten van de eerste 
en tweede helft van dit jaar liggen 
werelden uit elkaar’, schrijft BIM-
CO. De lage olieprijzen hebben voor 
een toename in de handel gezorgd. 
Eind november zag de producttan-
kermarkt de hoogste vrachttarieven 
in zes jaar. Dagtarieven varieerden 
van 21.000 tot 28.000 dollar, afhan-
kelijk van het type schip. Of de po-
sitieve trend in de producttanker-
markt ook doorzet is volgens de 
organisatie sterk afhankelijk van de 
olieprijzen.

HAVENSLEEPDIENSTEN

Boskalis en Kotug 
fuseren sleepdiensten
Boskalis heeft een samenwer-
kingsovereenkomst getekend 
met Kotug voor het gezamenlijk 
voortzetten van de Europese ha-
vensleepdiensten. 

De bedrijven hebben elk een be-
lang van 50% in de op te richten 
joint venture. Het gecombineerde 
bedrijf zal enerzijds de haven-
sleepdiensten van Boskalis-doch-
ter Smit in België en Nederland be-
slaan en anderzijds die van Kotug 
in Duitsland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk. De bedrijven 
gaan elf havens in vier landen be-
dienen met ruim zestig sleepbo-
ten. De totale omzet van het fusie-
bedrijf wordt geraamd op circa 150 
miljoen euro. De samenvoeging 
zal synergie opleveren en de ge-

combineerde marktposities ver-
sterken. Ook denkt Boskalis door 
de herfi nanciering van de activitei-
ten bijna 100 miljoen euro aan 
contanten vrij te spelen. De sa-
menwerking moet nog wel worden 
goedgekeurd door de betreff ende 
toezichthouders. De Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) start-
te onlangs een onderzoek naar 
mogelijke overtredingen van de 
mededingingswet door sleepbe-
drijven in de Rotterdamse haven. 
Het onderzoek van de ACM loopt 
parallel aan een onderzoek van het 
Duitse Bundeskartellamt, dat be-
drijven in een aantal Duitse havens 
onderzoekt. Hoewel de ACM geen 
namen noemde, hebben ook Smit 
en Kotug bezoek gehad van de toe-
zichthouder. TP

De eigen luchtvrachtinkoop levert Agfa-Gevaert elk jaar forse besparingen op. Foto: Wikipedia

JOHN VERSLEIJEN 

Verladers kunnen door het weg-
snijden van de expediteur 20% 
aan luchtvrachtkosten besparen.  

Dat zegt inkoopmanager Marc Del-
lafaille van de Belgische multinatio-
nal Agfa-Gevaert, die ruim tien jaar 
geleden begon met zijn eigen lucht-
vrachtinkoop. De logistiek expert 
wijst er in een interview met het 
Britse blad Loadstar op dat het soms 
niet makkelijk is om de intermediair  
weg te snijden, maar iedere verlader 
met een beetje ambitie richting de 
kosten kan hier nog het nodige be-
sparen. 
Hij vertelt daarbij eigenlijk niets 
nieuws. Al jaren roept de EVO-raad 
van luchtverladers dat leden met 
een vast ladingpakket dief van hun 
eigen portemonnee zijn door lucht-
vrachtdiensten nog via een expedi-
teur in te kopen. Met een constant 
vrachtvolume dat op vaste tijden 
dient te worden afgevoerd, kun je 
ook direct naar de luchtvaartmaat-
schappij stappen en een aardig ta-
rief bedingen, zegt Dellafaille de 
EVO na. 
De inkoopmanager raadt zijn colle-
ga’s dan ook aan de eigen inkoop 
van  luchtvrachtcapaciteit nog eens  
goed tegen het licht te houden, ook 
als het bedrijf niet over een eigen lo-
gistieke afdeling beschikt. ‘Je kunt 
bijvoorbeeld ook zelf met de lucht-
vaartmaatschappij de tarieven af-
spreken en de expediteur de verde-
re administratie laten verrichten’, 
adviseert hij.
Agfa-Gevaert, dat ooit bekendstond 
bij het grote publiek als producent 
van fotomateriaal, heeft zich tegen-
woordig hoofdzakelijk toegelegd op 
de productie van digitale beeldvor-
mingssystemen voor de grafi sche 
industrie en de gezondheidssector. 
Het concern was in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw een van de 

grootste Belgische luchtvrachtver-
laders met een jaarlijkse tonnage 
van 6.000 ton. Dat getal is sinds-
dien bijna gehalveerd naar 3.500 ton 
jaarlijks. Ook nog steeds het equiva-
lent van 35 B747-vrachtjumbo’s.
Volgens Dellafaille waren vooral de 

hoge luchtvrachttarieven van de ex-
pediteurs de reden om in 2003 te 
beginnen met de eigen inkoop van 
luchtvrachtcapaciteit. ‘We zagen op 
de facturen van de expediteurs dat 
zij gebruikmaakten van vijf tot zes 

vervoerders. We hebben toen beslo-
ten om een van de grote spelers zelf 
te contacten.’ 
Destijds was er voor de verlader nog 
wel een probleem. Het bedrijf had 
de expediteur als IATA-agent nog 
nodig voor het opmaken van de 

luchtvrachtbrief. Daarom besloot 
Agfa zijn eigen huisexpediteur op te 
zetten en kreeg het na enig aandrin-
gen een eigen IATA-nummer. Daar-
door kon het nu zelf vracht boeken. 
Agfa bouwt nu zelf de pallets op en 

heeft direct contact met de airline 
en is daardoor minder kwetsbaar 
voor onvoorziene gebeurtenissen in 
de luchtvrachtketen. Daarnaast 
krijgt de verlader als IATA-agent 
ook de speciale lastminute aanbie-
dingen van de carrier aangeboden. 

All-in
Agfa spreekt met 50% van de air-
lines all-in tarieven  af. Toeslagen  
worden zo veel mogelijk gemeden 
omdat ‘ze moeilijk zijn te checken’, 
aldus Dellafaille. Bij de keuze van de 
airline geeft verder de hoogte van de 
prijs de uiteindelijke doorslag. Al-
leen voor het ophalen van de zen-
dingen, de fi jnmazige distributie 
naar de eindbestemming en voor 
adhoc-zendingen wordt nog een ex-
pediteur ingeschakeld. Dat levert 
onder de streep een besparing van 
20 tot 30% op.

LUCHTVRACHT  Zonder expediteur zijn we goedkoper uit, zegt Belgische verlader Agfa 

Eigen inkoop scheelt flink

Toeslagen zijn moeilijk te checken, we 

spreken daarom ook all-in prijzen af.
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EU wil gestroomlijnde 
vrachtwagens toestaan

Boete voor frauderende 
expediteurs 

Nederlandse export 
groeit stevig door 

Boete voor bijna-ramp 
rangeerterrein Kijfhoek

WEGVERVOER
De EU maakt op termijn de weg 

vrij voor zuinigere en veiligere 

vrachtwagens. Een nieuwe vorm 

van gestroomlijnde cabines zal 

waarschijnlijk over vijf of acht 

jaar in Europa toegestaan zijn. 

Dit kwamen onderhandelaars 

van het Europees Parlement en 

de verschillende EU-lidstaten 

overeen. Voor het zover is moe-

ten nog enkele wetswijzigingen 

worden doorgevoerd én zowel 

het Europees Parlement als de 

lidstaten moeten de wet 

bevestigen.

LUCHTVRACHT
Singapore heeft een groep van 

elf expediteurs een geldboete 

opgelegd van 4,3 miljoen euro 

wegens het maken van prijsaf-

spraken in de luchtvrachtsector. 

Daarbij moeten de Japanse ex-

pediteurs Yusen (1,2 miljoen 

euro) en Nippon Express 

(610.000 euro) bijna de helft van 

de totale kartelboete ophoesten. 

Het kartel was actief op de lucht-

vaartroutes tussen Singapore en 

Japan. 

DE MARKT
De export van Nederland is in 

oktober met 5,3% gegroeid ten 

opzichte van een jaar eerder, 

meldt het Centraal Bureau voor 

de Statistiek. De groei was iets 

lager dan in september, maar lag 

nog altijd beduidend hoger dan 

in de voorgaande twee jaar. De 

vooruitgang komt door zowel de 

uitvoer van in Nederland gepro-

duceerde goederen als de we-

deruitvoer. De import nam in 

oktober met 4,5% toe.

SPOORVERVOER
Spoorwegbeheerder ProRail en 

Keyrail, exploitanten van ran-

geerterrein de Kijfhoek in Zwijn-

drecht, moeten allebei een boete 

van 100.000 euro betalen. Die 

straf krijgen ze voor hun verant-

woordelijkheid voor de bijna-

ramp op 14 januari 2011 op ran-

geerterrein de Kijfhoek. Een 

treinwagon met ethanol botste 

en stond uren in brand. Volgens 

de rechters hebben beide bedrij-

ven voorschriften overtreden. 

KORT

JOHN VERSLEIJEN

De Meilink Groep brengt de acti-
viteiten van Varekamp Air op 
Schiphol onder bij Rotra Forwar-
ding.

Dat blijkt uit een brief van Rotra uit 
Doesburg en de Meilink groep aan 
relaties. De luchtvrachtactiviteiten 
zullen gezamenlijk optrekken on-
der de vlag van Rotra-Meilink Air. 
Daarmee verdwijnt de oude merk-
naam Varekamp op Schiphol.
De partijen hopen via het ‘combine-
ren, integreren en bundelen van 
vervoersstromen in de luchtvracht   
structureel beter te kunnen concur-
reren qua prijsstelling, kwaliteit en 
service’, heet het in de brief. 
Bij Varekamp Air op Schiphol wer-

ken nog drie managers. Het kantoor 
van de luchtvrachtexpediteur wordt 
gesloten, het personeel gaat aan de 
slag in de Rotra-vestiging op de 
luchthaven.
Meilink uit Borculo legt zich hoofd-
zakelijk toe op het geïntegreerd ver-
pakken en transporteren van goede-
ren voor bedrijven als Stork, Fokker, 
ASML en Philips. De groep, deels ei-
gendom van directeur Jacques Rik-
ken (69), telt 300 medewerkers en 
vijf divisies.  
Rotra zegt in een reactie dat de sa-
menwerking met Meilink zich be-
perkt tot Schiphol. ‘Er zijn geen 
plannen op andere terreinen’,  aldus 
de woordvoerder van de logistiek 
dienstverlener. Eerder dit jaar nam 
Rotra al de wegvervoeractiviteiten 
van het failliete Veurink over.

LUCHTVRACHT

Rotra verwerft filiaal 
Varekamp Schiphol

van Rotterdam; daarvoor duurt de 
actie te kort. Dat twitterde de woord-
voerder van het Havenbedrijf. 
Bart de Wever, leider van de groot-
ste regeringspartij N-VA, zegt dat de 
economie kapot wordt gestaakt. De 
staking heeft een prijs: uit bereke-
ningen van de ondernemersorgani-
satie Unizo blijkt dat een stakings-
dag België tot 878 miljoen euro kan 
kosten. Het gaat om het economi-
sche verlies dat België lijdt als een 
dag lang niemand in het land werkt. 
De vakbonden zijn niet uit op de val 
van de federale regering, stelde al-
gemeen secretaris Marc Goblet van 
de vakbond ABVV tegen radiozen-
der Bel RTL. Wel zei hij dat in janu-
ari opnieuw acties volgen als rege-
ring en werkgevers hun aanpak niet 
wijzigen. 

MELS DEES

Na een aantal regionale stakingen 
legde een nationale werkonder-
breking maandag het leven in Bel-
gië stil. De massale navolging 
sterkt de bonden. Het einde van 
de acties is nog niet in zicht.

De nationale staking wierp haar 
schaduw vooruit, want al op zondag 
lagen schepen stil op de Wester-
schelde. Hoewel de havens van Vlis-
singen en Terneuzen bereikbaar ble-
ven, hadden de acties toch gevolgen 
voor de Nederlandse loodsen, die 
ruim een kwart van de beloodsing 
van schepen naar Gent en Antwer-
pen voor hun rekening nemen. De 
staking in de haven van Antwerpen 
had weinig gevolgen voor de haven 

ACTIES

Belgische stakingsdag 
kost 878 miljoen euro 

apapmtapmtapmt

ect ectectectectectect

apmt

2M ALLIANTIE  Vertrek trans-Atlantische diensten tegenvaller voor ECT

ta Dedicated North-terminal, die 
geëxploiteerd wordt door een joint 
venture van ECT met Terminal In-
vestment Ltd (TIL), de in Bergen op 
Zoom gevestigde terminaldochter 
van MSC. De rederij verkocht vorig 
jaar overigens een belang van 35% in 
TIL voor bijna twee miljard dollar 
aan het Amerikaanse investerings-
fonds GIP.

Compensatie
Het vertrek van de grote trans-At-
lantische diensten van MSC op 
Noord-Amerika en het Verre Oos-
ten is een ernstige tegenvaller voor 
ECT. Dat bedrijf zag zich al gecon-
fronteerd met het mogelijke vertrek 
van een aantal grote klanten (Mits-
ui, Hyundai, APL en CMA CGM), 
die tevens aandeelhouder zijn in 
RWG, de andere nieuwe terminal 
op Maasvlakte 2. MSC is de afgelo-
pen jaren in Rotterdam razendsnel 
gegroeid tot ongeveer een miljoen 
teu per jaar en leek daarmee com-
pensatie te kunnen bieden voor het 
dreigende vertrek van het RWG-
kwartet.
Van Ravesteyn denkt overigens dat 
het om minder dan de helft van het  
totale pakket gaat. De rederij heeft 
immers ook belangrijke diensten op 
onder meer de Middellandse Zee, 
Afrika, Zuid-Amerika en India. Hij 
verwacht dat het totale MSC-pakket 
via Rotterdam op termijn fors zal 
groeien. ECT wil geen toelichting 
geven.
De verschuiving lijkt goed nieuws 
voor het sjorbedrijf ILS, dat al een 
contract heeft met APMT-R en zeer 
waarschijnlijk ook personeel aan 
APMT2 gaat leveren. Directeur Ge-
rard Baks verwacht dat het geza-
menlijke volume van beide termi-
nals vanaf 2016 fl ink gaat groeien.

ROB MACKOR

MSC verlegt de afhandeling van 
zijn oost-west-diensten binnen 
Rotterdam van ECT naar APM 
Terminals.

Dat heeft directeur Theo van Rave-
steyn van MSC (Nederland) be-
kendgemaakt op het Havendebat 
van Nieuwsblad Transport in Lanta-
ren-Venster in Rotterdam. De trans-
Atlantische diensten verhuizen be-

naar de verschuiving van de Rotter-
damse aanlopen van 2M, de alliantie 
van MSC met Maersk, naar de nieu-
we APMT Maasvlakte 2. Die is zeer 
recent begonnen met landzijdige 
operaties en wordt in de loop van 
volgend jaar geleidelijk in gebruik 
genomen. In welk tempo dat gaat 
gebeuren, is nog niet bekend.
De noord-zuid-diensten van MSC 
blijven wel de Delta Terminal van 
ECT op de Maasvlakte aanlopen. 
Die worden afgehandeld op de Del-

gin volgend jaar al naar APM 
Terminals Rotterdam, de bestaande 
terminal van de Deense groep aan 
de noordkant van het Delta-schier-
eiland op de Maasvlakte.
Die grenst aan de zogenoemde Del-
ta Dedicated North-terminal op 
ECT’s Delta Terminal. Daardoor is 
de uitwisseling van containers via 
interterminal-transport met andere 
MSC-diensten relatief gemakkelijk 
te organiseren.
De operatie is de eerste stap op weg 

Illustratie: Edward Ouwerkerk

APMT haalt oost-west-  
diensten van MSC binnen
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FRANK DE KRUIF

Expediteursorganisatie Fenex en 
APM Terminals op de Tweede 
Maasvlakte hebben afspraken ge-
maakt over de afhandeling van 
containers aan de landzijde van 
de terminal. Die voorzien onder 
meer in het vroegtijdig uitwisse-
len van informatie over de lading 
en het instellen van slottijden, 
waarbij alleen op afspraak en bin-
nen een vastgestelde tijd wordt 
geladen en gelost.

Roderick de la Houssaye, bestuurs-
lid van de Fenex (en directeur van 
Van Uden Logistics) en Frank Taze-
laar, managing director van APM 
Terminals Maasvlakte 2, onderte-
kenden de samenwerkingsovereen-
komst maandag tijdens het twee-
jaarlijkse Fenex-diner in Rotterdam. 
Het is voor het eerst dat een termi-
nal en de expediteursorganisatie 
dergelijke afspraken maken en 
schriftelijk vastleggen. Expediteurs 
en terminals hebben geen contrac-
tuele relatie met elkaar, omdat ze in 
opdracht van respectievelijk verla-
ders en rederijen werken.
Met de ‘prestatie-afspraken’ willen 
de partijen de productiviteit van de 
begin volgend jaar in gebruik te ne-
men terminal verhogen. Effi  ciency-
voordelen voor zowel de terminals 
als voor de expediteurs zijn alleen te 
behalen door beter informatie uit te 
wisselen (verplicht via Portbase), 
door afspraken te maken over af-
handelingsprocessen en door (dou-
ane-)procedures te stroomlijnen en 
te vereenvoudigen.
Met het maken van de afspraken ne-
men met name de expediteurs een 
risico, gaf Fenex-bestuurder De la 
Houssaye toe. Slottijden zijn voor 
de logistieke dienstverleners een 
heikel punt, omdat ze ten koste 
gaan van de fl exibiliteit in de keten.  
Het gevaar bestaat dat opdrachtge-

vers niet kunnen worden bediend 
en de afl evering wordt vertraagd 
omdat het slot op het gewenste mo-
ment al vol zit. ‘Een gokje’,  om-
schreef De la Houssaye de beslis-
sing van de Fenex om hiermee toch 
akkoord te gaan. ‘We doen iets 
nieuws en weten nog niet of we al 
onze leden hierin meekrijgen.’ De 
reden om slottijden te accepteren is 
dat daar prestatiedoelstellingen van 
de terminal tegenover staan. Een 
volgende stap is als het aan de Fe-
nex ligt om de terminal op die doel-
stellingen te kunnen afrekenen.
Behalve APM gaat ook de andere 
nieuwe terminal op de Tweede 
Maasvlakte, Rotterdam World Ga-
teway (RWG), slottijden invoeren. 
Overigens zonder dat vast te leggen 
in een overeenkomst met de Fenex. 
Wat betreft Marty van Pelt, secreta-
ris van de Fenex-raad voor Zeeha-
venlogistiek, kan dat er nog wel van 
komen. ‘Niet alleen met terminals, 
maar met alle relevante partijen in 
de keten staan we open voor derge-
lijke afspraken.’
De overeenkomst tussen Fenex en 
APM past in de oproep die Allard 
Castelein, president-directeur van 
het Havenbedrijf Rotterdam, deed 
op het diner om de keten in het ach-
terland te versterken. ‘Nautisch ge-
zien kennen alle havens hetzelfde 
trucje. Onderscheiden kun je je al-
leen in ketens, zowel in het achter-
landvervoer als tussen bedrijven 
binnen de haven. Daar zullen we als 
havenbedrijf ook in investeren.’
Castelein liet doorschemeren onge-
lukkig te zijn met de strenge eisen 
aan de terminals op de Tweede 
Maasvlakte op het gebied van de 
modal split. ‘Dat was voor mijn tijd.’ 
In de concessies is vastgelegd dat de 
terminals het aandeel van de bin-
nenvaart en het spoor moeten ver-
groten, maar met name die laatste 
modaliteit is qua infrastructuur niet 
in staat om ‘te leveren’. 

FENEX

Expediteurs stemmen 
in met slottijden APM

Experts zijn somberder over zowel de vrachtvolumes als de -prijzen. Foto: Wikipedia

het vervoer in West-Europa en dat 
in Oost-Europa.
In het wegvervoer was er in voor-
gaande kwartalen een duidelijke 
meerderheid van deskundigen die 
spraken van een goede gang van za-
ken en werd ook door een meerder-
heid een stijging van de vrachtprij-
zen voorspeld.

Neutrale waarde
Daar lijkt nu een einde aan geko-
men. Voor Duitsland en West-Euro-
pa komt de barometer voor het weg-
vervoer wat de volumes betreft  in 
het vierde kwartaal op de neutrale 
waarde van 50 uit. Voor Oost-Euro-
pa kwam deze indicator vorig kwar-
taal al op 50 en in het vierde kwar-
taal werd een stand iets daaronder 
bereikt.

De logistieke sector in Europa is 
iets minder optimistisch gewor-
den over de komende maanden. 

De komende maanden zullen de la-
dingvolumes in het Europese weg-
vervoer een daling laten zien. Ook 
de verwachtingen voor de vracht-
prijsontwikkeling zijn somberder 
geworden.
Dat voorspelt het panel van logistie-
ke experts uit het verladende en 
vervoerende bedrijfsleven dat elk 
kwartaal meedoet aan het Prognos/
ZEW-onderzoek naar de conjunc-
tuur in de logistieke sector.
Deze ‘transportmarktbarometer’ 
belicht de gang van zaken bij alle 
transportmodaliteiten in het Duitse 
regionale vervoer, het vervoer in 
Duitsland over langere afstanden, 

De vrachttarieven zien de meeste 
panelleden nog wel iets stijgen, 
maar het tempo waarin dat gebeurt, 
neemt klaarblijkelijk af. De meer-
derheid die een transportprijsstij-
ging voorziet is de laatste kwartalen 
geslonken tot net even boven de 50. 
Dat de prijsverwachtingen neer-
waarts worden bijgesteld, heeft 
overigens ook te maken met de da-
lende dieselprijzen.
In het spoorvervoer is de beoorde-
ling van het ladingaanbod in Duits-
land en West-Europa nu op precies 
50 uitgekomen. De voorgaande 
kwartalen was de stand daar ruim 
boven. Wat Oost-Europa betreft is 
de beoordeling nu duidelijk onder 
de 50, hetgeen op krimp duidt. Wel 
zien de meeste experts de tarieven 
iets stijgen. FN

PROGNOSE

Verwachtingen voor komende 
tijd minder hooggespannen

Rhenus moest zijn logistieke kwaliteit voor de medische markt nog verbeteren.                                      

een houding dan een product. 
Ook het betreden van een nieuwe 
markt of het bedienen van dezelfde 
markt met andere modaliteiten dan 
alleen de vrachtauto worden als een 
vorm van innovatie aangemerkt. 
Het gaat dus niet altijd om specta-
culaire technische verbeteringen 
die bedrijven in eigen beheer ont-
wikkelen om hun materieel effi  ciën-
ter te maken.
In de studie worden vier concrete 
voorbeelden van innovatie belicht 
die op het eerste gezicht niet zo heel 
erg opvallen. Zo stortte Rhenus zich 
een aantal jaren geleden, getroff en 
door de economische crisis, op een 
nieuwe markt om het bedrijf een 

FOLKERT NICOLAI

De logistieke sector moet meer 
aan vernieuwing doen. Dat was 
maar weer eens de centrale bood-
schap in een recent rapport. Maar 
de sector blijkt op innovatiege-
bied beslist niet alleen uit achter-
blijvers te bestaan.

Transportondernemer, gij zult in-
noveren! Het innovatieklimaat 
heeft in de sector transport en logis-
tiek de hoogste prioriteit, stelden 
ING en transportverzekeraar TVM 
onlangs op een congres gewijd aan 
‘gezonde groei onder uitdagende 
omstandigheden’. Dat laatste was 
ook de titel van een studie die 
Panteia naar de innovatiekracht van 
de sector had verricht.
Maar wat blijkt uit die studie? De 
transportsector is in vergelijking 
met andere sectoren en bedrijfstak-
ken beslist geen achterblijver. Ze 
besteden gemiddeld 4% van hun 
omzet aan ‘research & develop-
ment’ (onderzoek en ontwikkeling) 
en 3% aan ICT. Daarmee laat de 
transportsector onder meer de sec-
toren ‘agro & food’, de industrie en 
de sector ‘tuinbouw en uitgangsma-
terialen’ achter zich.

Koplopers
Tegelijk is natuurlijk niet elk bedrijf 
in de sector even innovatief. Slechts 
3% van de transport- en logistieke 
ondernemingen kan tot de ‘koplo-
pers’ worden gerekend. Dat wil zeg-
gen dat een bedrijf niet alleen inno-
veert, maar daar zelfs een eigen  
onderzoeks- en ontwikkelingsafde-
ling voor heeft ingericht. Verder is 
21% ‘ontwikkelaar’: er wordt wel ge-
innoveerd, maar zonder eigen re-
searchafdeling. Dan is 13% ‘toepas-
ser’: het bedrijf neemt innovaties 
over en brengt die in de praktijk. 
Soms gaat het gedeeltelijk ook om 
vernieuwingen uit eigen keuken.

Bijna vier op de tien bedrijven zijn 
dus actief met vernieuwing bezig. 
Dat vinden de onderzoekers een 
heel behoorlijke uitkomst, zeker als 
wordt bedacht dat de sector veel ei-
gen rijders en zeer kleine bedrijven 
telt, die, naar wordt aangenomen, 
zichzelf zelden met innovatie zul-
len bezighouden. De vraag is vervol-
gens echter wat de onderzoekers 
precies onder innovatie verstaan. 
Dan blijkt dat heel wat zaken daar-
toe kunnen worden gerekend die er 
eigenlijk op neerkomen dat de on-
dernemer trends in zijn omgeving 
goed weet te interpreteren en in
het voordeel van zijn bedrijf toe
te passen. Innovatie is hier eerder 

VERNIEUWING  Veel logistieke bedrijven kwamen pas onder druk van de crisis  

Sector innoveert zon 
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In de aanloop naar de Kerst en de jaarwisseling is de Transportindex begonnen aan zijn traditionele sterke 

daling. We zullen eens zien of het dal net zo diep zal zijn als in de voorgaande drie jaar, toen de index zelfs 

even op of onder de 50 uitkwam. Zeker is dat de index dit jaar vrijwel voortdurend hoger heeft gestaan dan 

in de voorgaande jaren. Dat geldt ook voor de drie deelindices. Die voor wegvervoer en binnenvaart stonden 

in 2014 geregeld tien of zelfs tientallen punten boven het niveau van vorige jaren. De zeescheepvaartindex is 

een geval apart wegens de toenemende scheepsgrootte, waardoor deze index doorgaans wat achterblijft bij 

vorige jaren. De laatste weken stond deze index echter relatief hoog.
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De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

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

TRANSPORTINDEX VAN HOOG NIVEAU DE KERSTDIP IN

JOHN VERSLEIJEN

De dalende olieprijzen zorgen in 
2015 voor een meevaller van zeker 
vijf miljard dollar voor de lucht-
vaartmaatschappijen. Dat heeft 
brancheorganisatie IATA bere-
kend in een nieuwe marktanalyse.

Daarnaast zullen de luchtvaart-
maatschappijen profi teren van 
meer aanbod, aldus de belangenver-
eniging in de nieuwe vrachtprogno-
se. Voor de luchtvrachtsector voor-
ziet de IATA het komend jaar een 
groei van 4,5% in het vrachtvolume 
tegen een toename dit jaar van 4,3%.
De groei in tonnage zet daarmee 
door, ook al is het mondjesmaat. 
Negatief voor de airline is dat de 
vrachtprijzen verder onder druk ko-
men te staan. Voor 2015 gaat de be-
langenorganisatie uit van een ge-
middelde daling van 5,8%, terwijl 
voor dit jaar de bijgestelde progno-
se ligt op een afname van 5,1%. 
Luchtvracht wordt dan ook qua 
prijs steeds aantrekkelijker voor de 
inkopers van vrachtcapaciteit.  
In totaal zullen de luchtvaartmaat-
schappijen volgend jaar voor 53,5 
miljoen ton aan lading transporte-
ren. Dat volume levert ongeveer 63 
miljard dollar aan inkomsten op. 
Daarmee blijft de sector nog steeds 

5% onder de vrachtinkomsten van 
vijf jaar geleden, aldus de IATA.
De totale winst van de luchtvaart-
sector zal door de dalende brand-
stofprijzen volgend jaar uitkomen 
op 25 miljard dollar. Voor dit jaar 
voorziet de koepelorganisatie een 
winst voor haar leden in de bijge-
stelde prognoses van rond de 20 
miljard dollar. Dat lag eerder dit jaar 
nog op 18 miljard dollar.
Het afgelopen half jaar zijn de olie-
prijzen met 40% gedaald, maar de 
voordelen daarvan sijpelen maar 
heel langzaam door in de kassen van 
de airlines, als gevolg van de gehan-
teerde hedge-contracten, meldt de 
IATA verder. Via deze contracten 
hebben de luchtvaartmaatschappij-
en de inkoop van brandstof voor 
een bepaalde tijd tegen een bepaal-
de prijs vastgelegd. Volgens de IATA 
komt de totale brandstofrekening 
voor haar leden volgend jaar uit op 
192 miljard. 

Danske Bank 
De transportindex van de Danske 
bank laat ook meer optimisme zien 
onder de Europese expediteurs 
over de ontwikkeling van de vracht-
volumes. Voor december komt de 
index uit op 52 punten en voor janu-
ari op 54. Een aanwijzing voor een 
lichte stijging van de vraag. 

IATA-PROGNOSE

Goedkope olie bezorgt de luchtvaart een meevaller van vijf miljard euro.

Lage olieprijs zorgt 
voor 25% meer winst 

JOHN VERSLEIJEN

De haventarieven voor 2015 wor-
den in Amsterdam met 1,1% ver-
hoogd. Dat meldt het Havenbe-
drijf Amsterdam (HbA) na een 
‘zorgvuldige marktconsultatie’ 
met het lokale bedrijfsleven. 

Daarmee volgt Amsterdam de be-
scheiden verhogingen die omlig-
gende zeehavens eerder hebben 
doorgevoerd. De beperkte tariefstij-
ging is onder meer gebaseerd op het 
gemiddelde consumentenprijsin-
dexcijfer over de laatste 12 maan-
den. Daarnaast wordt de eenmalige 
indexatiekorting van 2% voor 2014 
door het Havenbedrijf permanent 
gemaakt. Per saldo stijgen daardoor 
de tarieven met 1,1%. 

Operationeel directeur Koen Over-
toom van Havenbedrijf Amsterdam 
zegt dat de havenbeheerder de stij-
ging van de tarieven ook dit jaar zo 
veel mogelijk wilde beperken met 
het oog op de concurrentiepositie 
van de Amsterdamse haven. ‘Dit is 
het tweede jaar dat we onze ta-
riefaanpassing hebben bepaald met 
het havenbedrijfsleven onder lei-
ding van ORAM. Het is heel nuttig 
en leerzaam om in zo’n consultatie 
beelden en verwachtingen over de 
markt met elkaar te delen.’ 
ORAM is ook tevreden met het be-
haalde resultaat. ‘Het havenbedrijf 
denkt mee met de markt door de 2% 
korting permanent te maken. Een 
voorzichtige stijging is op zijn plaats 
gezien de precaire markt waarin 
onze leden zich bevinden.’

AMSTERDAM

Havengeld hoofdstad 
stijgt met 1,1% in 2015

Met een kwaliteitsniveau van 99%

doe je het soms bijzonder slecht.

       Foto: Rhenus Logistics

voor hun concurrent werkt, omdat 
ze dan zeker kunnen zijn dat de be-
trokken dienstverlener kwaliteit le-
vert. En logistieke kwaliteit is in de 
medische wereld van het uiterste 
belang. Dat moest Rhenus trouwens 
zelf ervaren toen het de nieuwe 
klant trots liet weten in de aanloop-
periode een kwaliteitsniveau van 
99% te hebben bereikt. De klant was 
daarmee echter in het geheel niet 
tevreden.
De strategische zet van Rhenus – je 
sterkten richten op een nieuwe 
groeimarkt – is natuurlijk al veel va-
ker toegepast. Een paar jaar geleden 
nog door CB. De logistieke experti-
se die het op de krimpende boeken-
markt had opgebouwd was op ande-
re markten natuurlijk ook goed 
toepasbaar. En dus ging Centraal 
Boekhuis ook de mode- en textiel-
markt op, waarbij de naam helaas 
niet werd veranderd in Centraal 
B(r)oekhuis, maar werd afgekort 
tot CB.

ICT
Bedrijven kunnen hun innovativi-
teit tonen door van ICT, algemeen 
beschouwd als zeer belangrijke fac-
tor in de logistiek, de kern van hun 
bedrijf te maken. Ze ontdekken dan 
toepassingen waarvan ze het be-
staan niet hadden vermoed en die 
behalve veel grotere effi  ciëntie en 
forse kostenbesparingen een ‘posi-
tive selling point’ voor hun klanten 
worden.
De Panteia-studie laat enkele tref-
fende voorbeelden zien van grote 
verbeteringen die alleen al door in-
vesteringen in goede, soms eigen 
ICT zijn te behalen. Veel onderne-
mers zullen dezer dagen verlekkerd 
kijken naar alle ‘apps’ waarmee ze 
hun bedrijfsvoering kunnen verbe-
teren. Wat dat aangaat zijn het in-
novatieve tijden, waarvan ook de lo-
gistieke sector zich terdege bewust 
is.

bredere basis voor toekomstige 
groei te geven. Die markt werd met 
zorg geselecteerd: logistieke dienst-
verlening aan producenten van me-

dische apparatuur. In die markt ver-
onderstelde Rhenus zich te kunnen 
onderscheiden door zijn algemene 
gerichtheid op kwaliteit en zijn 

goed ontwikkelde ICT-systeem.
De medische markt biedt een aantal 
voordelen. Aanbieders van medi-
sche instrumenten zitten er niet in 

het minst mee als een logistieke 
dienstverlener ook voor hun con-
currenten werkt. Ze stappen juist 
op dezelfde dienstverlener af die al 

  tot werkelijke innovatie

der tromgeroffel
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8 Feature

TOBIAS PIEFFERS

Over 14 dagen treedt 
de nieuwe 

zwavelnorm in 
werking die strenge 

eisen stelt aan de 
uitstoot van zwavel 

door schepen, maar in 
Europa ontbreekt het 

nog aan krachtige 
handhaving.
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Feature 9

De gevolgen van de nieuwe zwavelnorm 
voor de scheepvaart zijn enorm. De 
kosten van reders stijgen met tiendui-
zenden dollars per schip per dag. 
Vaarroutes worden opgeheven omdat 
deze niet langer winstgevend zijn. Het 

doorberekenen van de kosten aan de verladers zorgt 
voor ladingverlies aan andere modaliteiten en er heerst 
vrees voor oneerlijke concurrentie in een toch al onder 
druk staande markt. Daarom eist een aantal rederijen, 
georganiseerd in de Trident Alliantie, strikte handha-
ving van de nieuwe regelgeving. Maar in tegenstelling 
tot de Verenigde Staten ontbreekt het in Europa op dat 
gebied aan slagkracht.
‘De Verenigde Staten hebben gezegd speciale aandacht 
aan de naleving van de nieuwe regelgeving te gaan ge-
ven’, zegt Roger Strevens, Vicepresident Environment 
bij ro-ro rederij Wallenius Wilhelmsen Logistics 
(WWL) en voorzitter van de Trident Alliantie. ‘De U.S. 
Coast Guard en de Environmental Protection Agency 
(EPA) gaan daar gezamenlijk handhaven. Zij gaan sche-
pen visiteren, monsters nemen en boetes van 25 tot 38 
duizend dollar uitdelen aan reders die de regels aan hun 
laars lappen. In Europa is handhaving een taak van de 
verschillende lidstaten en de heersende Europese richt-
lijn is niet bindend. Het ontbreekt daardoor aan een-
duidige krachtige handhaving.’

Database
Er wordt binnen de Europese Commissie wel aan bin-
dende regels gewerkt. Deze regels hebben betrekking 
op het testen van brandstof, het aantal inspecties aan 
boord van schepen, verifi catie van documenten, het ne-
men van monsters en verplichte rapportering aan de 
Europese Commissie. Een woordvoerster van de In-
spectie Leefomgeving en Transport (ILT), die in Ne-
derland verantwoordelijk is voor de handhaving, zegt 
dat hierover op 18 december door de Commissie een 
besluit wordt genomen. Naast deze regels wordt er ook 
een Europese database opgericht waarin de dataverza-
meling van de verschillende lidstaten wordt verwerkt. 
Die database moet in de toekomst het aantal dubbele 
inspecties reduceren. 
De speciale zwavelgebieden gaan gelden op de Oostzee, 
Noordzee, het Engelse kanaal en de kust van de Ver-
enigde Staten, de zogenoemde Sulphur Emission Con-

trol Area’s (SECA). In deze gebieden mogen alleen nog 
scheepsbrandstoff en worden gebruikt die een zwavel-
gehalte kennen van 0,1% tegen 1% nu. Andere oplossin-
gen om zwavel tegen te gaan zoals het overstappen op 
gas als brandstof of het installeren van zwavelschrob-
bers die de zwavel uit de uitlaatgassen reinigen zijn ook 
toegestaan, maar voorlopig zal het merendeel van de re-
ders overstappen op de nieuwe brandstof en de kosten 
doorberekenen aan de klanten. 
De laagzwavelige brandstof is aanzienlijk duurder dan 
de huidige brandstof. Gepeild op 15 december bedroeg 
het prijsverschil in Rotterdam tussen zware stookolie 
met 1% zwavel (IFO 380) en de laagzwavelige diesel 
met 0,1% zwavel 225 dollar per ton, en dat is na een fl in-
ke daling van bijna 50 dollar in één week. ‘Wij gaan uit 
van een gemiddeld prijsverschil van 300 dollar per ton’, 

zegt Strevens. ‘Voor onze schepen betekent dat een 
kostenstijging van 10.000 tot 20.000 dollar per dag. 
Omdat de extra kosten ontzettend groot zijn is de ver-
leiding om de regels te negeren dat ook. Daarom willen 
wij als Trident Alliantie robuuste handhaving van de re-
gelgeving bewerkstelligen.’ Wallenius Wilhelmsen Lo-
gistics is de initiatiefnemer van de Trident Alliantie, die 
inmiddels 31 rederijen als leden telt. Volgens deze leden 
is daadkrachtig optreden hard nodig. ‘Op dit moment 
wordt in Europa slechts één op de duizend schepen ge-
test en de helft van deze geteste schepen blijkt in strijd 
met de huidige zwavelregelgeving te handelen’, meldt 
de Trident Alliantie op zijn website. 
Volgens Strevens zijn twee zaken belangrijk bij het tes-
ten van de brandstof. De frequentie van het testen en 
de zwaarte van de straff en die op overtreding staan. ‘Ik 
ben ervan overtuigd dat de meeste scheepseigenaren en 
managers aan de regelgeving zullen voldoen, en in eer-
ste instantie gaat het om een paar rotte appels die dit 
niet doen. Maar als die niet worden aangepakt of te lich-

te straff en krijgen, zullen meer rederijen zich genood-
zaakt zien om de regels te negeren, uit noodzaak om te 
overleven.’
 
Ook verladers vrezen misbruik
De angst voor misbruik van de regelgeving bestaat ook 
onder de klanten van de reders. Eerder zeiden trans-
portbedrijf Van Dijken Transport en logistiek dienst-
verlener ColliCare, beiden gespecialiseerd in transport 
richting Scandinavië, tegen Nieuwsblad Transport dat 
zij vrezen dat sommige rederijen de zwaveltoeslag ge-
bruiken als verkapt inkomen. Deze vrees wordt aange-
wakkerd door de grote verschillen in de hoogte van de 
toeslagen. Waar de ene veerdienstoperator een paar 
euro per meter rekent, slaat de ander een tariefsverho-
ging van 15% aan. Ook in de containervaart zijn opval-
lende verschillen te zien. Zo rekenen Maersk Line en 
CMA CGM 15 dollar per teu en MSC 25 dollar, terwijl 
een kleinere rederij als Unifeeder een toeslag van 65 
euro per container rekent. Over deze verschillen zegt 
Strevens: ‘De zwaveltoeslag is een commerciële zaak. 
De scheepvaartindustrie heeft de neiging om de kosten 
tot een minimum te reduceren. Een zorg voor onze 
kant van de tafel is de verschuiving van lading naar de 
andere modaliteiten. Geen van beide partijen houdt alle 
kaarten in handen, dit zal zich op commerciële wijze 
oplossen.’ Een woordvoerder van MSC zegt tegen 
Lloyd’s List overigens dat hun klanten niet moeilijk 
doen over de  zwaveltoeslag omdat zij ‘de voordelen van 
de schonere brandstof inzien’. Volgens de rederij stij-
gen de jaarlijkse brandstofkosten als gevolg van de 
nieuwe zwavelnorm met 250 miljoen dollar.  
De Europese redersvereniging ECSA is een driemaan-
delijkse enquête gestart om de economische impact 
van de nieuwe zwavelregelgeving te meten. Die moet 
gedurende 2015 inzicht geven in de daadwerkelijke  ge-
volgen van de nieuwe norm voor rederijen. ‘Het is van 
groot belang om te zorgen voor op feiten gebaseerde 
analyses en een inventarisatie te maken van wat er in 
de markt echt gebeurt’, zegt secretaris-generaal Patrick 
Verhoeven.
Wie zich geen zorgen om de overschakeling lijkt te ma-
ken is de energiebranche. ‘Onze achterban heeft zich 
goed voorbereid en er zijn geen signalen van problemen 
bij ons bekend’, zegt een woordvoerder van branche-
vereniging NOVE.

Meer testen en zware

straffen zijn belangrijk.

Strenge zwavelnorm, 
zwakke handhaving
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‘We vissen allemaal 
in dezelfde vijver’ 

Het Franse Egis, dat recent het exploitatiecontract voor 
de twee Vlaamse luchthavens van Antwerpen en Oos-
tende in de wacht sleepte, riep dan ook de hulp van Bue-
lens in om vooral van de tanende vrachtluchthaven van 
Oostende weer een succes te maken. ‘Een moeilijke 
maar interessante opgave’, geeft Buelens toe. Oostende 
biedt vergeleken met de bedrijvigheid van vroeger een 
trieste aanblik. ‘We zitten in een neerwaartse spiraal, 
maar dat geldt voor de meeste kleine luchthavens in Eu-
ropa op vrachtgebied. Kijk naar Maastricht en het Duit-
se Hahn. We hebben last van steeds meer belly-ruimte 
op de grote passagiersvliegtuigen. Daarnaast wordt de 
‘interconnectiviteit’ in de luchtvracht steeds belangrij-
ker en dan hebben de grote luchthavens een voordeel 

Zullen de dagen ooit terugkeren dat Oos-
tende Airport met een overslag van 
rond de 100.000 ton meetelde in de 
middenmoot van de Europese lucht-
vrachtmarkt? Niemand durft het echt te 
geloven, maar hoop is er altijd. Die hoop 

is hoofdzakelijk gebaseerd op de status en fi guur van 
Marcel Buelens, een kopstuk in de Belgische lucht-
vaartsector. Buelens was ooit het Europese hoofd van 
vrachtcarrier Air Hong Kong en voorzitter van de AC-
MAB, de spreekbuis van de Belgische luchtvrachtsec-
tor. Daarnaast was hij in zijn lange carrière directeur 
van afhandelaar Swissport en vier jaar directeur van 
de succesvolle luchthaven Charleroi. 

Het thema Vlaanderen 

interpreteren we ruim 

in deze editie. Zowel 

Zeeuws-Vlaanderen, 

Frans-Vlaanderen als 

Belgisch-Vlaanderen komt 

aan bod. Waar werken de 

regio’s samen, waar komen 

ze elkaar als concurrent 

tegen? 

Hoewel veel mensen bij  

Vlaanderen en transport 

vooral denken aan water 

en scheepvaart, besteden 

we ook aandacht aan de 

luchtvrachtsector in een 

portret van de luchthaven 

van Oostende.

JOHN VERSLEIJEN

De oude vliegtuigwrakken aan het platform van Oostende Airport zijn 
de laatste jaren opgeruimd, maar met de komst van nieuwe klanten wil 
het niet vlotten. De West-Vlaamse luchthaven, ooit draaischijf voor veel 
Afrikaanse vrachtvluchten, telt nog één reguliere vrachtklant: Egyptair. 
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Voor Buelens is het nu zaak nadat het beheer van Oos-
tende Airport en de luchthaven van Antwerpen eind ok-
tober is overgedragen aan Egis een goede analyse te ma-
ken van de marktkansen voor de twee luchthavens, 
waarbij Antwerpen met een passagiersgroei van 30% 
hem de minste zorgen baart. ‘Voor Oostende Airport 
gaan we er de tijd voor nemen, maar het zal lastig wor-
den. We zitten als regionale luchthavens in dezelfde 
kleine vijver te vissen. Daarnaast hebben we ook voor-
delen. Zo zijn we niet vol en liggen we gunstig voor de 
overslag van luchtvracht voor het zuidoosten van En-
geland. Daarnaast moeten we kijken hoe we ons verder 
kunnen verbeteren op vrachtgebied. De brandstofprij-
zen aan de luchthaven zijn relatief hoog vergeleken met 
de omliggende airports. Daar kunnen wij ons nog ver-
beteren, maar het zal al met al niet makkelijk worden. 
Er wacht ons een mooie uitdaging.’ 
Oostende kende vorig jaar nog een totale vrachtover-
slag van 47.000 ton, zegt Buelens. Dat wordt dit jaar 
door het vertrek van ANA zeker niet gehaald. Ik denk 
dat wij voor dit jaar uitkomen op een vrachtvolume van 
rond de 25.000 ton. Voor 2015 zal het nog wat minder 
worden. Ik reken voorlopig op 15.000 tot 20.000 ton. 
Dat is niet veel. We moeten dan ook aan de slag.’ 

op de kleine vliegvelden.’ Een tegenslag was tevens dat 
eerder dit jaar ANA Aviation zijn vrachtvluchten ver-
huisde van Oostende naar Luik, zegt hij. ‘Dat was voor 
ons een forse klap. ANA was goed voor een omzet van 
850.000 euro op jaarbasis of nagenoeg 70% van het to-
tale vrachtvolume in Oostende. Op basis van een con-
cessie van 25 jaar betekent dit dat Egis zonder indexa-
ties een kleine 24 miljoen euro door de neus krijgt 
geboord’, aldus Buelens.

Lichtpuntje
ANA was nauwelijks een jaar geleden op Oostende Air-
port neergestreken en leek het eerste lichtpuntje sinds 
lange tijd voor de West-Vlaamse luchthaven. Dat de sa-
menwerking maar een half jaar heeft geduurd, noemt 
Buelens spijtig. ‘Ik hoor verhalen dat ANA daar in Luik 
toch met wachttijden wordt geconfronteerd van zes 
uur of meer. Ze zijn daar de nummer tien of elf in een 
lange rij, maar bij ons waren ze de nummer één en kre-
gen een goede en snelle dienstverlening.’ Hij heeft dan 
ook nog hoop dat de vrachtmaatschappij weer terug-
keert naar Oostende. Buelens wil zich niet bezighouden 
met de geruchten dat de Brits-Afrikaanse vrachtver-
voerder met overheidssubsidie naar het Waalse Luik is 

gelokt. ‘Dat heeft geen zin. Van je klein maken word je 
ook niet automatisch groter, heb ik altijd geleerd. Je 
moet altijd als luchthaven van je eigen kracht uitgaan.’
De bijzonder actieve plaatselijke anti-luchthavenbewe-
ging Wiloo constateerde met enig leedvermaak dat Oos-
tende Airport met het vertrek van ANA Aviation nog 

maar vier tot vijf vrachtvluchten in de maand afhandelt. 
Dat staat in schril contrast met de tijd rond en voor de 
eeuwwisseling toen Oostende de Europese basis was van 
veel Afrikaanse en Russische vrachtcharters. Met MK 
Airlines kreeg de luchthaven zelfs een eigen grote home-
carrier op vrachtgebied, maar de klap van het faillisse-
ment van dit Brits-Afrikaanse vrachtbedrijf is de lucht-
haven nog steeds niet te boven gekomen. 

Oostende Airport wil zich vanaf 

volgend jaar specialiseren in het 

ontmantelen en recyclen van 

oude vliegtuigen. Naast de 

vroegere afhandelingsloods van 

het failliete MK Airlines op het 

luchthaventerrein moet daarvoor 

een nieuwe hangar verrijzen waar 

zelfs B747-jumbo’s kunnen 

worden ontmanteld. Volgens 

topman Marcel Buelens van 

luchthavenbeheerder Egis kan 

deze nieuwe markt op termijn 

honderd extra banen opleveren 

voor de regionale luchthaven. ‘De 

komende jaren zullen in de wereld 

zo’n 1.600 verouderde vliegtuigen 

ontmanteld moeten worden. Hier 

willen wij in samenwerking met 

de haven van Oostende een 

graantje van meepikken. De 

onderdelen kunnen op ons terrein 

worden ontmanteld en vervolgens 

worden verscheept naar het 

buitenland’, aldus Buelens. Egis 

voert daarvoor gesprekken met 

partijen die gespecialiseerd zijn in 

de sloop en het recyclen van 

vliegtuigen. Hij zegt dat dit 

nieuwe project niet te vergelijken 

is met de eerdere afbraak van 

oude freighters op het luchtha-

venterrein. Die werden destijds 

vernietigd, zegt hij. In het nieuwe 

project staat recycling en herge-

bruik centraal en is het verder niet 

de bedoeling dat de luchthaven 

wordt omgetoverd tot een 

vliegtuigkerkhof. Egis wil tevens 

een Airport City bouwen bij de 

luchthaven met een businesscen-

ter en kantoren. 

Sloop vliegtuigwrakken biedt nieuwe kansen

De Europese commissaris voor 

Mededinging zou twijfels hebben 

over de fi nanciële steun die de 

Vlaamse overheid verleent aan de 

particuliere Franse luchthavenex-

ploitant Egis, die sinds kort het 

beheer van de regionale Vlaamse 

luchthavens (Oostende en 

Antwerpen) in handen heeft.

Tijdens een debat van het Vlaams 

Parlement wees de groene partij 

op een e-mail van de Europese 

Commissie aan de Vlaamse 

regering waarin vraagtekens 

worden gezet bij de nieuwe 

fi nanciële constructie rond de 

twee luchthavens. Het gaat 

daarbij om de nieuwe beheers-

vorm, waarbij de overheid via de 

luchthavenontwikkelingsmaat-

schappij zorgt voor de basisinfra-

structuur en het Franse Egis als 

particuliere exploitatiemaat-

schappij het beheer van de twee 

vliegvelden voor zijn rekening 

neemt. Een mooie constructie, 

maar toch een beetje verkapte 

overheidssteun, vond de groene 

partij. Volgens directeur Marcel 

Buelens van Egis zoekt de 

Vlaamse oppositiepartij spijkers 

op laag water. ‘Dat hele privatise-

ringsproces is al zestien jaar 

geleden begonnen en met de 

huidige constructie zijn we al 

sinds 2009 bezig. Alles is zeker 

tien keer gecheckt en voldoet aan 

de Europese mededingingswet-

ten. Staatssteun? Dat is dus onzin.’

Staatssteun Oostende? ‘Onzin’

Van je klein maken word je 

niet automatisch groter.
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Het zit in ons karakter

driven by dedication

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en

toegankelijke mensen, dat is ons karakter. Wanneer

je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met 

professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is

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

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

karakter en is een van onze specialiteiten:

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

  gespecialiseerde terminals voor een breed scala  

aan lading

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

www.zeelandseaports.com

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
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Wachten op Seine-Nord

gebeurde in samenwerking tussen het havenbedrijf 
zelf, de rederij Compagnie Fluviale de Transport (CFT), 
de regionale kamer van koophandel en de in Duinker-
ken gelegen particuliere containerterminal Terminal 
des Flandres. Twee keer per week vaart er nu een dienst 
van die terminal naar twee terminals in Lille. Eerder dit 
jaar al startte Contargo een wekelijkse binnenvaart-
dienst tussen Duinkerken en Valenciennes. De Franse 
binnenvaart is noodgedwongen nog kleinschalig. De 
Contargo-dienst wordt uitgevoerd door de ‘Exanor’, 
een scheepje met een capaciteit van welgeteld 28 teu.
De nieuwe bargecontainerdienst sluit nauw aan op de 
vaarschema’s van twee grote diepzeerederijen die 
Duinkerken aanlopen. Het gaat om MSC, met zijn Azië/
Europa-dienst ‘Lion’, en om CMA CGM met zijn dienst 
FAL 7 op hetzelfde vaargebied.
Duinkerken mikt nadrukkelijk op vloeibaar aardgas 
(LNG) als alternatieve brandstof voor bijvoorbeeld die-
sel en stookolie. Nabij de haven wordt gebouwd aan een 
grote terminal voor methaan. De terminal kan 20% van 
het totale jaarlijkse gasverbruik van Frankrijk en België 
verwerken. En moet eind volgend jaar gereed zijn. De 
totale investering bedraagt ruim een miljard euro.

De haven van Duinkerken is in grootte 
de zevende in de reeks Le Havre-
Hamburg. Vorig jaar daalde de over-
slag er met 8% tot 43,6 miljoen ton, 
maar dat had een bijzondere achter-
grond, namelijk de sluiting van de ko-

lencentrale van E.on in het Britse Kingsnorth. Heel 
veel steenkool voor die centrale werd aangevoerd via 
Duinkerken, een ladingpakket dat dus vorig jaar weg-
viel. Wordt de kolenoverslag voor Kingsnorth buiten 
beschouwing gelaten, dan resteert een totale overslag-
daling van slechts 0,4%. Dit jaar klaarde het beeld al-
weer op. Duinkerken kon over de eerste zes maanden 
een overslaggroei van 10% melden, naar 23 miljoen ton. 
Het totaal van heel vorig jaar wordt dit jaar naar ver-
wachting gemakkelijk overtroff en.
Duinkerken, gelegen in het Waalse gedeelte van Frank-
rijk waar een Nederlands dialect zich nog steeds staan-
de houdt naast het Frans, is de derde haven van Frank-
rijk. Het is de grootste Franse aanvoerhaven van 
bulkproducten als mineralen en steenkool en ook voor 
de invoer van voedingsmiddelen in reefercontainers. 
Verder is Duinkerken in de handel en het verkeer van 
en naar Groot-Brittannië de tweede haven in Frankrijk, 
na het naburige Calais, alsmede een belangrijk knoop-
punt voor het vrachtvervoer per spoor en met het bin-
nenschip.

Als containerhaven is Duinkerken in opkomst. De over-
slag van containers steeg vorig jaar 12% tot 292.000 teu. 
Daarmee behoor je tussen Hamburg en Le Havre na-
tuurlijk niet tot de reuzen, maar de Noord-Franse ha-
ven komt er wel degelijk aan. Dat is onder meer te dan-
ken aan de toenemende containerisatie van verse en 
bederfelijke ladingsoorten, zoals tropisch fruit, waar-
van heel veel in Duinkerken aan land komt. In de eerste 
helft van dit jaar was er een verdere stijging, met 17% 
tot 154.000 teu.
 
Ferryhaven
Verder is Duinkerken – Dunkerque in het Frans, Duun-
kerke in het Vlaamse dialect – nog altijd een belangrijke 
ferryhaven. De Kanaaltunnel van buurman Calais heeft 
er in het ferryvervoer van en naar Dover weliswaar in-
gehakt, maar nog altijd passeerden vorig jaar 540.000 
vrachteenheden (vrachtauto’s en opleggers) de Duin-
kerkse ferryhaven op weg naar of komende uit Enge-
land. Er was wel een daling van 6% in vergelijking met 
een jaar eerder.
Dit had ermee te maken dat een vierde schip, in 2012 
wegens een blokkade in Calais door DFDS aan de dienst 
toegevoegd, weer aan de dienst werd onttrokken. Ook 
dit eff ect was in de eerste helft van dit jaar weer verdwe-
nen. Het aantal verwerkte vrachteenheden steeg met 
17% tot 278.000 en er meldden zich weer aanzienlijk 
meer toeristen en personenauto’s op de ferrykades.
Voor de komende vijf jaar stelde het havenbestuur on-
langs een nieuw strategisch plan op. Dat voorziet onder 

meer in een versterking van de haven in zijn ‘natuurlij-
ke achterland’. Voor dat achterland hebben ze in Duin-
kerken trouwens een Duits leenwoord nodig, want ze 
spreken zelf van ‘hinterland’. Hoe dan ook betekent dit 
dat de Noord-Franse haven bereid is de strijd met om-
ringende havens aan te gaan.
 
Seine-Nord
Duinkerken wil zijn positie onder meer versterken door 
de binnenvaart nog belangrijker te maken. Daarom re-
ageerde Dunkerque-Port, het havenbestuur, opgelucht 
toen premier Manuel Valls onlangs, tijdens een offi  cieel 
bezoek aan Arras, liet weten dat de aanleg van het ka-
naal Seine-Nord toch weer hoog op het verlanglijstje 
van zijn regering staat. Duinkerken stelt zich veel voor 
van versterking van de binnenvaart tussen de agglome-
ratie-Parijs en het Belgische vaarwegennet, door de 
vaarwegen aan Noord-Franse kant geschikt te maken 
voor grotere binnenschepen.
In het vervoer in Noord-Frankrijk speelt Duinkerken al 
een steeds grotere rol. Zo werd eind vorig jaar een nieu-
we dienst begonnen tussen Duinkerken en Lille (Rij-
sel), de hoofdstad van de regio Nord-Pas de Calais. Dat 

Duinkerken is 

de derde haven 

van Frankrijk en 

een knooppunt 

voor transport 

per spoor en 

binnenschip.

Foto: Wikipedia

FOLKERT NICOLAI 

Het Noord-Franse Duinkerken is 

een kleintje met ambities. Het 

groeit als containerhaven, het 

houdt vol als ferryhaven en het 

wil belangrijk worden in de 

binnenvaart.

Miljard euro voor nieuwe 

terminal methaangas.
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Verwacht u de recordoverslag van vorig jaar van 
bijna 191 miljoen dit  jaar te overtreff en?
Ik denk het wel. Na de eerste negen maanden stonden 
we op bijna 4% winst. Oktober was ook een uitstekende 
maand. November weet ik nog niet (het gesprek vond 
twee weken voor publicatie plaats – red.), maar met het 
aantal schepen en de beladingsgraad zit het ook wel 
goed dus ik verwacht dat we met een groei van onge-
veer 4% net tegen de 200 miljoen ton zullen eindigen, 
waarschijnlijk 198 of 199 miljoen.
 
Dan verslaat u Rotterdam voor de tweede keer op rij.
Mjaah, maar ik probeer dat zelf altijd te relativeren. Ze-
ker als het goed gaat moet je dat doen, omdat een te-
rugval snel kan komen. We leven in een zeer volatiele 
havenwereld en het kan allemaal vluchtig zijn, daar zijn 
we ons altijd van bewust. Maar ik heb het liever zo dan 
anders, laat dat ook duidelijk zijn. 
 
Maar dat is toch niet helemaal toeval? Daar ligt toch 
ook beleid aan ten grondslag? 
Dat is zo, maar dat is een veelheid van factoren, waar-
van de meeste de refl ectie vormen van wat de markt 
oordeelt wat juist is om te doen. Wij proberen de voor-
waarden te creëren waarbinnen die markt zijn werk kan 
doen en we proberen het zo te doen dat de marktspe-
lers zich daar goed bij voelen.
 
Rotterdam verhoogt het havengeld de komende drie 
jaar maximaal 1% per jaar en verhoogt de korting voor 
doorvoercontainers. Wat gaat Antwerpen doen?
Wij hebben de tijdshorizon zoals gewoonlijk beperkt 
tot een jaar en wij voeren een generieke verhoging van 
0,09% door, gelijk aan de evolutie van de prijzen in Bel-
gië van oktober op oktober. Dus wij kijken niet naar de 
verwachte infl atie, maar naar wat die geweest is.
 
Geen speciale kortingen?
Dat gaan we nog zien. We proberen onze tariefpolitiek 
toch vrij autonoom te voeren, ook al is Rotterdam een 
belangrijke referentie. Maar ik ben maar een eenvoudi-
ge jongen en ik kan niet uit aan die ingewikkelde Hol-
landse rekenkunde, met gecombineerde kortingen en 
verhogingen, dus ik heb opgegeven trachten dat te be-
grijpen. Dus we gaan onze eigen koers varen, maar na-
tuurlijk ook kijken naar wat de markt kan verdragen.
 
Hmm, ik denk dat u het uiteindelijk best begreep...
(lacht) Misschien wel, ja. Maar serieus, wij hebben wel 
altijd gezegd dat we niet steeds moeten proberen om 
mee te surfen op hoge golven en diepe dalen. We moe-
ten begrip tonen voor de noden van het bedrijfsleven 
en vooral een stabiele factor zijn en niet de hele tijd pro-
beren om die op- en neergaande beweging te volgen. Ik 
denk ook niet dat de bedrijven dat van ons verwachten.
 
De afgelopen jaren leek er een behoorlijke toenadering 
tussen Rotterdam en Antwerpen op gang te komen, 
maar de laatste tijd is het wat stil op dat punt. Kan het 
zijn dat het enthousiasme wat is bekoeld?
Nee, ik denk dat niet. Er is het volle bewustzijn dat we 
hier gezamenlijk toch wel een heel belangrijke positie 
in het verleden hebben opgebouwd en te verdedigen 
hebben. Beide havens zijn ongeloofl ijk belangrijk voor 
het creëren van welvaart in de eigen landen en regio’s.
In de ogen van sommige Europese beleidsmakers heeft 
het noordwesten wel een heel zwaar gewicht in het hele 
Europese haventransport. Ik denk dat we ons daar bei-
de van bewust zijn en dat we moeten proberen om het 
debat met Europese beleidsmakers zo gevoerd te krij-
gen dat ze beseff en dat dit geen toeval is. Dat het ten 
bate is van de marktwerking dat we dit platform met 

een veelheid van diensten hebben en dat het absoluut 
niet evident is dat we goederen met een eindbestem-
ming die dichter bij het zuiden ligt op een ecologisch en 
economisch duurdere manier gaan vervoeren, met sub-
sidies dus. Wij vragen daarbij niet om protectionisme, 
maar om een objectief debat. Het bewustzijn dat we in 
de ogen  van sommigen een disproportionele rol spelen 
in Europa leidt automatisch tot samenwerking, ook met 
Hamburg trouwens.

Maar Rotterdam en Antwerpen blijven concurrenten.
Uiteraard, maar ik denk dat wij ons als havenbeheer-
ders zeer matuur gedragen en niet proberen om elkaar 
vliegen af te vangen op een manier die misschien kort 
gewin oplevert, maar op lange termijn niet goed is. Ik 
denk dat de Scheldeverdieping een vredestichtend ele-
ment is geweest, waardoor sommigen die dachten op 
de rem te moeten trappen dat nu niet meer doen. We 
hebben nu onze Scheldeverdieping, al is onze toegan-
kelijkheid absoluut nog niet wat het in Rotterdam is, 
maar we kunnen wel ons plan trekken en ons cliënteel 
behagen en daar zijn we dan tevreden mee. Misschien 
is er ooit een absolutistische gedachtengang in Rotter-
dam geweest dat het de enige toegangspoort tot Europa 
is voor grote schepen, maar ik geloof dat men daar nu 
ook inziet dat een monopoliepositie niet goed zou zijn.
 
Maar over het onderzoek naar een gezamenlijke pijp-
leiding voor de chemische sector tussen beide havens 
horen we niets meer.
Nee, omdat het onderzoek heeft aangetoond dat de 
aanleg- en exploitatiekosten van een pijpleiding voor de 
aan- en afvoer van goederen absoluut geen voordeel 
zou opleveren ten opzichte van de binnenvaart. Dat wil 
nog niet zeggen dat we zo’n pijpleiding voor altijd uit-
sluiten, want het onderzoek heeft er wel toe geleid dat 
we in Vlaanderen een meer geordend beleid gaan ont-
wikkelen om in de ruimtelijke planning meer rekening 
te houden met de mogelijkheid van de aanleg van pijp-
leidingen. Dan hoeven we niet helemaal van meet af aan 
te beginnen als zich een concreet project aandient.
 
U bent het afgelopen jaar bijzonder succesvol geweest 
in de petrochemie. Exxon en Total gaan allebei onge-
veer een miljard euro in hun site investeren en dan is 
er nog een reeks kleinere projecten. Wat is uw
geheim?
Ik denk dat die grote concerns perfect de afweging we-
ten te maken welke investering ze aan welke haven al-
loceren. In het geval van Exxon is het duidelijk dat de 
densiteit (compactheid – red.) van de site in Antwer-
pen, en de kostprijs van de energie die daaruit voort-
vloeit, een zeer belangrijke factor is geweest. Langs de 
andere kant ben ik ook ontzettend blij dat de producti-
viteit en de attitude van de beheerders en de werkne-
mers gewaardeerd wordt. 
 
Zit er nog meer in de pijplijn?
Misschien wel, ja. Dat moet u nog even drie maanden 
de tijd geven. Ik sluit niet uit dat we dan nog een mooi, 
groot project van die omvang kunnen aankondigen.
 
U heeft ook nog het terrein van de voormalige Opel-fa-
briek in de aanbieding.
Ja, we zijn begonnen met wat ik de piramidebenadering 
noem. De top daarvan is het hele terrein van negentig 
hectare in een keer uitgeven voor maakindustrie. Als er 
zo een uit de kast rolt, is dat mooi. Maar we moeten niet 
blind zijn voor het feit dat de wereld is veranderd en dat 
het niet meer evident is om zulke grote projecten in één 
keer aan te trekken. Dus we gaan niet in een hoekje zit-
ten janken als op 15 januari, wanneer de marktbevraging 

Hoe Antwerpen 
in de Champions 

League bleef
ROB MACKOR

De Antwerpse haven stevent 

af op een record en de vooruitzichten zijn 

positief. In de petrochemie staan grote 

projecten op stapel en de containersector 

heeft een prominente positie in het 

2M-netwerk van Maersk en MSC. 

Directeur-generaal Eddy Bruyninckx over 

het geheim achter het succes.
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sluit, geen enkel project van die omvang is neergedaald. 
Dan weten we tenminste dat ze er niet zijn. Ondertus-
sen is er wel andere belangstelling en die zou invloed 
kunnen hebben op zowel de manier van invulling als de 
omvang van de projecten. 
 
Hoeveel klanten of mogelijke klanten spreekt Eddy 
Bruyninckx als directeur-generaal van het Havenbe-
drijf eigenlijk persoonlijk op dagelijkse basis?
Dat gaat een beetje in golven. Maar ik denk wel dat ik 
de gewoonte heb om signalen heel serieus te nemen. En 
zeker als het om een opportuniteit gaat, dan moet daar 
veel in mijn agenda voor wijken. 
 
De Hedwigepolder dan. Het lijkt er dan toch van te ko-
men dat die onder water gaat. Eind goed, al goed?
Ik vind dat een lang en pijnlijk verhaal. Ik herinner me 
nog héél goed dat ik in 1996 samen met havenschepen 
Leo Delwaide ten kantore van Jean-Luc Dehaene zali-
ger (toenmalig premier van Belgie – red.) geweest ben 
met de boodschap: ‘Ik denk dat we toch weer wat aan 
die rivier moeten doen, want de scheepvaart blijft ver-
der evolueren. We zouden het zeer appreciëren als u 
Wim Kok een brief zou schrijven met het verzoek tot 
een nieuw verdiepingsprogramma rond de Wester-
schelde.’
Dat werd in Nederland bekend als de derde Schelde-
verdieping, maar ik noemde die wel eens de zevenen-
dertigste. Want daarvoor waren er op basis van goed 
nabuurschap allerlei ingrepen en ingreepjes aan de 
Schelde gedaan, zonder het spel van zware diploma-
tieke en politieke onderhandelingen, waarin allerlei 
koppelingen gelegd werden zoals met de kwaliteit van 
het Maaswater en de HSL. Wim Kok antwoordde dat 
zo’n verzoek bekeken moest worden in samenhang 
met de veiligheid en de natuurlijkheid, zodat de rivier 
er op alle manieren op vooruit zou gaan. Dat is men in 
het vervolgtraject heel concreet gaan vertalen in pro-
jecten, waarin van alles aan elkaar gekoppeld werd en 
daardoor denkt vandaag de dag heel Zeeland nog dat 
de Hedwigepolder onder water gezet moest worden 

omdat de Antwerpenaren zo nodig hun Schelde moes-
ten verdiepen. Maar er is helemaal geen causaal ver-
band tussen die twee, dat is een beleidsmatige koppe-
ling geweest.

Welke rol speelde Brussel?
Natuurlijk was er ook de Europese verplichting om 
schade aan de natuur te compenseren, maar je kunt niet 
stellen dat de verdieping daarop een verdere signifi cant 
negatieve invloed zou hebben. Dus dat compensatie-
verhaal was er helemaal niet. Er was wel een historisch 
passief om te compenseren, maar die heeft heel andere 
achtergronden, waaronder inpolderen. Het is jammer 
dat dat nooit in het juiste historische perspectief is ge-
plaatst. En misschien heeft men zich in Nederland wel 
wat in de eigen voet geschoten door iets als koppeling 
voor te stellen, die er niet was. Wij waren vragende par-
tij voor een aanpassing van de vaarweg en je kunt het 
de beleidsmakers niet kwalijk nemen dat ze dat mo-
mentum aangrepen, ook onder druk van de milieube-
weging, om verplichtingen uit het verleden in te vullen, 
maar leg het dan wel op een behoorlijke manier aan de 
bevolking uit.

Hoe stond u tegenover dat antwoord van Wim Kok?
Dubbel. We onderkenden het gevaar dat dat tot een lan-
ge en moeilijke discussie zou leiden. We hadden het ge-
voel ‘daar gaan we weer’. 
 
Waarom maakt u, en met u heel Vlaanderen, zich daar 
eigenlijk zo druk om? U heeft uw Scheldeverdieping 
toch binnen?
Dat is zo. Maar we moeten hier de les uit leren dat we 
daar ten behoeve van de publieke opinie op een duide-
lijkere manier mee moeten omgaan. Je kunt ons toch 
niet blijven gijzelen met zo’n onterechte koppeling? De 
zaak dreigde echt de verhouding tussen Nederland en 
Vlaanderen kwalijk te beïnvloeden en het is mede aan 
het uitstekende werk van de Nederlandse ambassadeur 

Pollmann-Zaal te danken dat het zover niet is gekomen 
en dat er uiteindelijk toch is ontkoppeld.
 
Heeft het er ook mee te maken dat Vlaanderen de optie 
van een eventuele nieuwe verdieping open wil houden?
Daar zullen we andermaal op een heel verstandige ma-
nier mee moeten omgaan. We moeten een fysieke in-
greep niet uitsluiten, laat dat duidelijk zijn, maar voor-
dat we daar aan toe komen, moeten we naar andere 
maatregelen kijken die het vaarcomfort van schepen 
ten goede komen. We kunnen denken aan een vermin-
derde kielspeling (afstand tussen onderkant schip en 
waterbodem – red.). Als die een derde minder is, win je 
een voet diepgang. Verder is er wellicht nog winst te 
boeken met een nog betere scheepvaartbegeleiding. En 
als er dan toch een fysieke aanpassing nodig zou zijn, 
moeten we de proporties daarvan niet opblazen. Bij de 
vorige verdieping zijn tenslotte ook alleen maar een 
stuk of dertien drempels in de vaargeul afgevlakt.

U heeft Maasvlakte 2 wel eens een megalomaan project 
genoemd, maar u wilt zelf na het Deurganckdok nu 
weer het Saeftinghedok aanleggen. Dat vergroot de 
overcapaciteit toch alleen maar?
Nee, ik heb gezegd dat sommigen Maasvlakte 2 mis-
schien als megalomaan zouden zien. Ik zelf vond het 
een positief project, gericht op de toekomst. Dat is ook 
de achtergrond van het Saeftinghedok, dat overigens 
toch van een andere orde is. Wij denken dat het nood-
zakelijk is dat we er in 2021 over kunnen beschikken, 
gebaseerd op een normale groeiverwachting. We gaan 
beginnen met 1200 meter en dat zou uiteindelijk vijf ki-
lometer kunnen worden. We verwachten dus volgend 
jaar te kunnen gaan tenderen voor het Saeftinghedok 
en in 2017 daadwerkelijk met de bouw te kunnen begin-
nen.

Een ander groot project, de bouw van de Liefkens-
hoekspoortunnel, is net klaar.
Ja, en dat is veel meer dan een korte spoorverbinding 
tussen de Linker en de Rechter Oever. Het is de verbe-
terde aansluiting van het nieuwe havengebied op Lin-
ker Oever op het achterland in oostelijke richting. De 
ware betekenis ervan zit in de wetenschap dat het 
zwaartepunt van de containeroverslag naar Linker Oe-
ver verschuift. De timing is ook mooi, want de aanlopen 
van MSC verhuizen volgend jaar van het Delwaidedok 
naar het Deurganckdok op Linker Oever. Ongeveer 
70% van de containers voor het achterland is oost-
waarts gericht en moet dus over de rivier heen. Het pro-
ject komt dus netjes op tijd.

Ook toevallig.
Eigenlijk wel, want de verhuis van MSC was aanvanke-
lijk eerder voorzien maar moest worden uitgesteld om-
dat de bouw van het Deurganckdok op last van de Raad 
van State een tijd heeft stilgelegen. MSC heeft toen be-
slist om de terminal aan het Delwaidedok voorlopig 
verder te ontwikkelen.

Dat heeft er toe geleid dat MSC op een gegeven moment 
in Antwerpen niet meer verder kon groeien. Andere 
havens hebben daarvan geprofi teerd.
Ja, je kan fantastisch grafi sch in beeld brengen dat de 
volumes van MSC op een bepaald moment gingen stag-
neren en dat toen ook de groei in onder andere Rotter-
dam en Bremerhaven begon. We hebben dat indertijd 
ook aan onze raad van bestuur laten zien. 
 
Antwerpen krijgt nu een prominente plaats in het 
vaarschema van de 2M-alliantie van MSC en Maersk. 
Ja, we hebben daar een mooie plaats in gekregen. We 
zien dat als de bevestiging dat we mee kunnen blijven 
spelen in wat ik de Champions League van de contai-
nervaart noem. Het is misschien gevaarlijk om dat in 
een Nederlandse krant te zeggen, maar het is ook de va-
lorisatie (waardebepaling – red.) van de verdieping van 
de Schelde. Het laat ons toe om de grootste schepen 
naar Antwerpen te laten komen.

Als je in de Champions League meespeelt, probeer je 
die ook te winnen.
Ah tuurlijk, toch zo veel mogelijk wedstrijden, niet-
waar? Maar ook meedoen levert al heel wat op.

Waar zou Antwerpen staan zonder de Scheldeverdie-
ping.
Om in voetbaltermen te blijven, we zouden zijn terug-
gezakt van de Champions League naar op zijn best lan-
delijk niveau. Mettertijd, niet in een klap maar wel in 
een geleidelijk proces. De verdieping is dus geen dag te 
vroeg gekomen.

Ik heb gezegd dat sommigen 

Maasvlakte 2 misschien als 

megalomaan zouden zien. 

Eddy Bruyninx, 

directeur van 

het Gemeentelijk 

Havenbedrijf 

Antwerpen: 

‘Ik ben maar 

een eenvoudige 

jongen.’  

Foto: Ries Wendel 

de Joode
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2015: HAVENGELDEN MET 
1,3 PROCENT OMHOOG
Dick Gilhuis geeft aan dat 

Zeeland Seaports de havengel-

den met 1,3 procent zal 

verhogen in 2015. ‘We zijn altijd 

heel bescheiden als het om 

tariefverhogingen gaat.’ Het 

havenbedrijf verwacht een 

lichte groei van de overslagcij-

fers en een aantal nieuwe 

bedrijfsvestigingen in het 

gebied. ‘We verwachten 

volgend jaar een volgende fase 

in te gaan bij de containerisa-

tie in de haven van Vlissingen’, 

stelt de commercieel directeur.

85 man niet een heel grote organisa-
tie, wij hebben het probleem niet bij 
het werven van personeel. We zien 
wel dat bedrijven in onze haven er 
last van hebben.’
Volgens Gilhuis kan de reeds inge-
zette gezamenlijke inspanning van 
ondernemers, het havenbedrijf, de 
gemeenten en vooral de regionale 
onderwijsinstellingen uitkomst bie-
den. ‘Als het onderwijs en het be-
drijfsleven samenwerken, dan kun-
nen we er in elk geval voor zorgen 
dat jongeren in deze omgeving aan 
de slag kunnen – hun opleiding is 
dan maximaal afgestemd op de be-
hoeften van de werkgevers.’

MELS DEES

Vlot somt Dick Gilhuis, commerci-
eel directeur van Zeeland Seaports, 
de verschillen op tussen de diverse 
Vlaamse en Zeeuwse havens: ‘In te-
genstelling tot met name Antwer-
pen, liggen de havens van Zeeland 
Seaports dicht bij de Noordzee. In 
vergelijking met Zeebrugge valt op 
dat onze achterlandverbindingen, 
zowel over het water, als via weg en 
spoor beter zijn.’ Als unique selling 
point van Terneuzen geeft Gilhuis 
aan dat er geen congestie is bij ver-
der vervoer door de verschillende 
modaliteiten en dat de onderne-
mers in de haven zeer fl exibel zijn. 
‘Terneuzen verschilt ook van Gent 
doordat we nog een haven vóór de 
sluis hebben, de Braakmanhaven.’ 
Zoals bekend wordt in 2015 beslo-
ten hoe de nieuwe sluis eruit zal 
zien, die dan als alles meezit in 2021 
operationeel moet zijn.
Het feit dat Gent vanaf de Noordzee 
te bereiken is via het kanaal Gent-
Terneuzen, tekent de bijzondere 
vervlechting van twee havens die in 
verschillende landen liggen – op 
slechts 32 kilometer van elkaar. ‘We 
hebben in Zeeland scheepsactivitei-
ten die Gent niet kan hebben, zoals 
diepliggende schepen. Daarnaast 
verzorgen we het lichteren van 
schepen zodat ze met minder lading 
en diepgang via het kanaal toch 

Gent kunnen bereiken.’ Een bijzon-
dere vorm van samenwerken. Com-
mercieel is dit goed voor beide zij-
den. Gent kan zijn klanten zo 
schaalvergroting (grotere schepen) 
bieden, wat Zeeland Seaports extra 
werk biedt. 
Voor de marketing van de gemeen-
schappelijke kanaalzone werken de 
beide partijen nauw samen, wat nog 
sterker geldt voor de operationele 
samenwerking. Zo wordt in 2015 

een gezamenlijke traffi  c control 
operationeel, wat het bevaren van 
de route van de Noordzee tot Gent 
effi  ciënter en veiliger maakt.
Aan de andere kant echter proberen 
beide havens nieuwe bedrijvigheid 
aan hún kant van de grens aan te 
trekken. ‘Laat er geen misverstand 
over bestaan: economisch gezien 
zijn we concurrenten’, stelt de com-
mercieel directeur van Zeeland Sea-
ports.
In 2015 wordt het verder ontwikke-

len en deels uitrollen van het pro-
ject Smart Delta Resources belang-
rijk. Nadat bleek dat verschillende 
grote industrieën in Zeeland onge-
veer 15 procent van de totale Neder-
landse gasconsumptie voor hun re-
kening nemen, is een intensief 
samenwerkingstraject ontstaan. 
Gilhuis: ‘Het initiatief ontstond in 
Zeeuws-Vlaanderen rond Chemie-
reus Dow Chemical. Door de scha-
liegasrevolutie in de Verenigde Sta-

ten wordt het verschil in 
energiekosten tussen Europa en 
Amerika steeds groter. Verschillen-
de bedrijven startten een onder-
zoek hoe reststromen, van brand-
stof of verschillende andere 
restproducten, zoals waterstof, met 
elkaar gedeeld kunnen worden.’
Door het aanleggen van pijpleidin-
gen moet wat een reststroom voor 
de een is, een grondstof voor een 
ander bedrijf worden. Voor de on-
dernemingen leidt deze samenwer-

king tot een aanzienlijke kostenre-
ductie. Omdat de eerste 
onderzoeksresultaten veelbelovend 
zijn, is het samenwerkingsverband 
inmiddels uitgebreid. Industrieën 
tussen Gent en Bergen op Zoom 
werken inmiddels intensief samen.
Gilhuis: ‘Het havenbedrijf en de 
provincies ondersteunen dit pro-
ject en faciliteren waar nodig en 
mogelijk. De pijpleiding(en) komen 
immers op het terrein van Zeeland 
Seaports te liggen.’ Ook werd een 
eerste pilotproject gerealiseerd: 
eind september begon de aanleg van 
de restwarmtekoppeling Sloewarm-
te BV in de haven van Vlissingen. De 
koppeling tussen Zeeland Refi nery, 
Martens Cleaning en COVRA levert 
na voltooiing een fl inke bijdrage aan 
de duurzaamheid door besparingen 
op energieverbruik en verminde-
ring van de CO2-uitstoot.
Andere projecten die de duurzaam-
heid van de activiteiten in de havens 
van Zeeland Seaports versterken 
zijn ook te vinden in Zeeuws-Vlaan-
deren, zo verwacht Gilhuis volgend 
jaar de vestiging van één of twee 
bio-energiecentrales.

Kanttekening arbeidsmarkt
De situatie in Zeeuws-Vlaanderen is 
echter niet alleen maar positief: de 
regio is geen groeigebied, waardoor 
het werven van personeel soms las-
tig is. ‘Zeeland Seaports zelf is met 

Havens in Zeeuws-Vlaanderen: 
Samenwerken én 

concurreren met Gent
De haven van Terneuzen heeft een aparte positie. Enerzijds vormt het de toegang tot Gent,

anderzijds maakt Terneuzen, samen met de Haven van Vlissingen, deel uit van Zeeland Seaports.

 ‘Operationeel werken we samen met Gent, economisch zijn we meestal concurrenten.’

De MSC Tokyo stoomt op de Westerschelde richting Antwerpen. Foto: Ries van Wendel de Joode

Terneuzen verschilt ook van 

Gent doordat we nog een 

haven vóór de sluis hebben.
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Enerverend
Havendebat

Een aantal artikelen in deze uitgave getuigt van nieuws en bijzondere 
uitspraken die we optekenden tijdens het vijftiende Havendebat Rot-
terdam. Jan Westerhoud, President Directeur bij ECT, liet helaas ver-
stek gaan; hij werd vervangen door Chief Public Aff airs & Public Rela-
tions Offi  cer bij ECT Rob Bagchus. Nadat havenwethouder Pex 
Langenberg de bijeenkomst opende en Stijn Rubens, Senior Advisor 
bij Drewry Supply Chain Advisor, zijn visie op de containersector gaf 
startte het debat. Voormalig hoofdredacteur van Nieuwsblad Transport 
Mike Ackermans liet Emile Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam), 
Theo van Ravesteyn (MSC) en Rob Bagchus met elkaar debatteren. 
Ook het publiek kreeg de kans zich te roeren; vakbondsbestuurder 
Niek Stam van de FNV maakte er ruimschoots gebruik van. 
Peter Wierenga sloot de bijeenkomst af met een prikkelende column.
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INFRA TECH 
20 T/M 23 JANUARI
De vakbeurs Infra Tech in Ahoy Rot-

terdam is een ontmoetingsplaats 

voor de infrastructuur, voor elk on-

derdeel uit de branche en van op-

drachtgever, opdrachtnemer tot 

toeleverancier.  

• infratech.nl 

NATIONALE 
HAVENCONFERENTIE 
3 FEBRUARI
De concurrentiekracht van de Ne-

derlandse havens staat onder druk. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 

we onze krachten versterken, bun-

delen en beter benutten? 

• havenconferentie.nl

FRUIT LOGISTICA 
4 T/M 6 FEBRUARI
Deze beurs is hét internationale 

trefpunt voor de AGF-branche. Meer 

dan 2.600 exposanten zijn er verte-

genwoordigd. De beurs wordt deze 

keer in Berlijn gehouden. Portugal is 

deze editie partnerland. 

• fruitlogistica.com

SMART TERMINALS 
12 FEBRUARI
De tweede Europese conferentie 

over scheepvaart, shortsea en in-

landterminals van de toekomst. 

Met nieuwe inzichten van Europese 

experts op automatisering van ter-

minals. 

• smartterminals.nl

EUROPORT ISTANBUL 
11 T/M 14 MAART
De dertiende editie van Europort 

Istanbul. Turkije heeft veel werven 

en scheepseigenaren en is door het 

Nederlandse maritieme cluster ver-

kozen tot belangrijke maritieme 

‘hotspot’. 

• europort-istanbul.com

AGENDA

RAAD & RECHT

Op 27 november was het weer zover, het luchtvrachtdebat.  
Deze bijeenkomst werd voor de tweede keer georganiseerd. 
Wat mij direct opviel was dat het animo dit jaar minder was 
dan het voorgaande jaar. Waar zou dit aan liggen? Het zou mij 
als belanghebbende juist interessant lijken, om met iedereen 
die in mijn industrie actief is in debat te kunnen gaan. 

Big Data, waar overigens nog enige discussie over was, wordt 
steeds belangrijker. Verdergaande dataverrijking kan namelijk 
net dat extra stapje zijn, waar de klanten van de aan lucht-
vracht gelieerde bedrijven op zitten te wachten. Big Data voedt 
dan namelijk systemen die de supply chain proactief informe-
ren, in plaats van het reactieve wat nu de standaard is.

Ik verbaas mij overigens wel over de terughoudendheid om-
trent dit onderwerp in de industrie. De Nederlandse overheid, 
waar wij allen van denken dat deze weinig dynamisch is, loopt 
toch echt voorop. De honger naar betrouwbare data, de relaties 
tussen die data om zodoende tot betere beleidsbeslissingen te 
komen, is overweldigend. 

Positieve noot is zeker de bereidheid van Cargonaut om samen 
met andere marktpartijen te gaan onderzoeken hoe Big Data 
kan worden ingezet voor de luchtvrachtindustrie. Ik kan mij 
voorstellen dat als er een lange fi le op de A2 staat, de informa-
tiesystemen automatisch berekenen of de vlucht nog gehaald 
kan worden. Zo niet, dan verzorgt het systeem dat de zending 
op een andere vlucht wordt geboekt, en alle partijen weer 
worden geïnformeerd. Dit moet het doel zijn, de BV Nederland 
voorop in de ‘age’ van Big Data.

KLM
Over KLM gaan weer de wildste verhalen. Er zouden tot wel 
7.500 banen op de tocht staan, wat niet geconfi rmeerd is door 
de directie. Wel besloten is dat de kosten met 700 miljoen euro 
naar beneden moeten, door onder meer het personeel 4% har-
der te laten werken. Ik vraag mij altijd af hoe dat in zijn werk 
gaat. Als er niet genoeg passagiers zijn, omdat die voor andere 
maatschappijen kiezen, hoe kan ik dan 4% harder werken? De 
enige mogelijkheid is inderdaad om het personeelsbestand te 
verkleinen, waardoor de 4% productiviteitsstijging gehaald kan 
worden.

Dat de KLM iets moet doen is duidelijk. Bij ongewijzigd beleid 
is het over en uit over enkele jaren. Nu maar hopen dat de 
directie de juiste beslissingen neemt. 

JOHN KLOMPERS, ONDERNEMER
j.klompers@gmail.com

Luchtvrachtdebat

CHT

TRANSPORT  Aantal aangiften vorig jaar fors gestegen

MALINI WITLOX

Ladingdiefstal is weer een groei-
end fenomeen in de transportsec-
tor. Tussen 2012 en 2013 steeg het 
aantal incidenten met 50%, meldt 
het Landelijk Team Transportcri-
minaliteit. Het nieuwste wapen in 
de strijd tegen ladingdiefstal is 
wifi -p. Al helpt dat nog niet tegen 
diefstal uit distributiecentra.

Het leek zo veelbelovend. Een paar 
jaar geleden leken RFID en e-tags de 
oplossing. We zouden altijd weten 
waar containers met goederen ston-
den. Even inloggen op het systeem 
en klaar. Het bleek toch wat inge-
wikkelder dan verwacht. Zo is RFID 
wel geschikt voor goederen op een 
pallet of rolcontainer, die te voet of 
met heftrucks binnen distributie-
centra wordt verplaatst. RFID-tags 
plaatsen op een container had ech-
ter weinig zin. De techniek werkt 
niet als een vrachtwagen harder 
rijdt dan dertig kilometer per uur, 
terwijl veel chauff eurs met hogere 
snelheden langs de RFID-poortjes 
van de terminals gaan. Leesfouten 
waren het gevolg.
Ook werd er veel verwacht van de 
elektronische tag, e-tags, zo vertelt 
Michiel Jak, Innovatiedirecteur Mo-
biliteit bij TNO. ‘Een jaar of wat ge-
leden is echter ontdekt dat de e-tags 
te hacken zijn. De chauff eur denkt 
dat hij het juiste adres heeft, levert 
de container af en daar wordt deze 
door dieven leeggeroofd. Het ging 
om een miljoenenverlies. De tags 
zijn aangepast maar het blijft een 
wedstrijd tegen de ladingdieven.’

Geen vertraging
Jak verwacht meer van wifi -p, de 
standaard die voor en door de auto-
motive industrie wordt ontwikkeld 
voor allerlei snelle informatie-uit-
wisseling tussen voertuig en weg-
kant en tussen voertuigen onder-
ling. Op basis van wifi -p-stations 
langs de snelweg kunnen containers 
die op de vrachtwagen staan nauw-
gezet worden gevolgd. Om de vijf-
honderd meter staat een antenne. 
Er zit geen vertraging in het signaal. 
Staat een vrachtwagen op een 
vreemde plek ergens te lang stil? 
Het is meteen zichtbaar, achteraf 
controleren of er iets vreemds is ge-
beurd is mogelijk, ook door bijvoor-
beeld inspectie- en douanedien-
sten. Vooralsnog is het systeem niet 
te kraken, tenzij dieven alle kabels 
van de wifi -stations doorknippen. 
Het lijkt ontzettend duur, maar vol-
gens Jak valt dat mee. ‘Er zijn meer 
toepassingen mogelijk die wifi -p ge-

bruiken, ook buiten de logistiek. Er 
zijn in Noord-Brabant al proeven 
met wifi -stations langs de snelweg, 
die worden gebruikt bij pilots waar-
bij auto’s automatisch in en uit gaan 
voegen. De benodigde glasvezelka-
bels liggen er al, binnen een paar 
jaar moet het wifi -netwerk op regi-
oniveau zijn uitgerold. Later zullen 
we de toepassing op Europese cor-
ridors krijgen.’
Dat de sector zoekt naar een nieuw 
middel om lading beter in de gaten 
te houden, is niet voor niets. Het 
aantal aangiften van ladingdiefstal 
en ook poging tot ladingdiefstal, is 
in 2013 gestegen van 287 naar 432. 
Vooral op de parkeerplaatsen in de 
regio’s Brabant en Limburg is er een 
duidelijke stijging van het aantal in-
cidenten. Volgens Transport en Lo-
gistiek Nederland (TLN) zijn trans-
portcriminelen met name in deze 
regio erg actief vanwege het vele in-
ternationale vrachtverkeer dat hier 
rijdt. In de jaren voor 2013 was het 
aantal ladingdiefstallen en pogin-
gen tot diefstal fl ink afgenomen.

Nationale Politie
Volgens TLN zorgde de specifi eke 
publiek-private samenwerking en 
gerichte aandacht van politie, 
Openbaar Ministerie en het minis-
terie van Veiligheid en Justitie voor 
dit onderwerp, ervoor dat trans-
portcriminaliteit eff ectief werd be-
streden. Met de komst van de Nati-
onale Politie in januari 2013 en het 
verdwijnen van de speciale Offi  cier 
van Justitie voor Transportcrimina-
liteit is er echter veel veranderd. 
Gevolg is dat mede hierdoor het be-
drijfsleven geconfronteerd wordt 
met een toename van het aantal la-
dingdiefstallen. TLN is daarom sa-
men met onder meer het ministerie 
en de Nationale Politie in gesprek 
over een adequate aanpak. Inmid-
dels is de aanpak van transportcri-
minaliteit binnen het Nationaal 
Platform Criminaliteitsbeheersing 
tot een van de zes speerpunten be-
noemd. Deze maand heeft de politie 
nog een aantal personen aangehou-
den die ervan worden verdacht lid 
te zijn van een criminele bende die 
lading- en voertuigdiefstallen heeft 
georganiseerd. Ook is het Verbond 
van Verzekeraars samen met de 
transportsector (EVO en TLN) ge-
start met een speciale website rond-
om preventie-inzicht.
Logistiek dienstverleners en chauf-
feur kunnen op preventieinzicht.nl 
testen hoeveel ze weten over het 
voorkomen van ladingdiefstal. Wat 
gaat er al goed in hun bedrijf? En 
waar kunnen ze op letten?

Wifi-p: nieuw wapen  
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A. van der Meulen Transport, 

gevestigd in Drachten, nam 

onlangs de vijftigste Volvo-truck in 

ontvangst. Ate van der Meulen 

begon in 1970 een lijndienst op 

Schiermonnikoog. In bijna 45 jaar is 

het bedrijf uitgegroeid tot 

specialist op het gebied van koel- 

en vriestransport. Het rijdt voor de 

grote supermarktketens, waaron-

der C1000 en Jumbo. 

Klanten van TIP kunnen voortaan 

profi teren van de verlengde 

openingstijden van de werkplaats 

in het Rotterdamse Botlekgebied. 

Er wordt nu in twee shifts gewerkt, 

waardoor de werkplaats op 

werkdagen open is van 5.00 tot 

22.00 uur. 

In februari 2015 start Nouwens 
Transport Breda met de bouw van 

een specialistisch warehouse voor 

de farma-industrie. Het warehouse 

moet in juli volgend jaar klaar zijn, 

krijgt twee verschillende tempera-

tuurzones en heeft in totaal 1.500 

palletplaatsen. Het nieuwe 

gebouw wordt geplaatst op het 

terrein van Nouwens op industrie-

terrein Heilaar-Noord, waar het 

bedrijf al een volledig verwarmde 

en beveiligde loods met 3.000 

palletplaatsen heeft staan. 

Raben Group is de beste logistieke 

dienstverlener voor de sectoren 

FMCG en Food. Het bedrijf won in 

twee categorieën van de jaarlijkse 

EyeforTransport Europese 3PL 

Awards. EyeforTransport is 

aanbieder van informatie in de 

logistieke en transportsector. 

Langwerden Veevoeders uit 

Hengelo heeft een Renault Trucks 

D in gebruik genomen. De truck 

wordt ingezet voor het uitventen 

van veevoer, maar kan ook worden 

ingezet voor complete vrachten 

van met name retourladingen. De 

wendbaarheid en multi-inzetbaar-

heid van het voertuig was voor 

Langwerden reden voor de Renault 

Trucks D te kiezen. Bovendien heeft 

het voertuig een hoog laadvermo-

gen waardoor het mogelijk is een 

kooi-aap mee te nemen voor meer 

fl exibiliteit en onafhankelijkheid 

bij het laden en lossen. 

GLS Netherlands is er in geslaagd 

om opnieuw het ISO 14001-keur-

merk voor milieubeheer te 

bemachtigen. Sinds de certifi cering 

in 2011 heeft de pakket- en 

vrachtdienstverlener aantoonbare 

vooruitgang op het gebied van de 

eco-balans geboekt. GLS heeft de 

CO2-emissie in drie jaar tijd met 

ruim 10% per pakket verminderd. 

Het aandeel voertuigen die 

minimaal aan de Euro-4-norm 

voldoen is tot ruim 90% gestegen. 

Ook zijn er bijvoorbeeld vijf LZV’s 

(Lange Zware Voertuigen) aan het 

wagenpark toegevoegd – zij 

reduceren de hoeveelheid lijn-

dienstkilometers. 

Logistiek dienstverlener Wed. J. de 
Bruyn en Zonen uit Nieuwkoop 

nam dit jaar elf Mercedes-Benz 

Actros trucks in gebruik. Ze worden 

ingezet voor internationaal 

transport in de Benelux, Duitsland 

en Frankrijk en zullen zo’n 120.000 

kilometer per jaar afl eggen. De 

vrachtwagens zijn uitgerust met 

alle mogelijke actieve veiligheids-

systemen zoals Active Brake Assist 

3, Lane Assist en Attention Assist. 

Ook de innovatieve cruise control 

Predictive Powertrain Control (PPC) 

die anticipeert op hoogteverschil-

len in de route behoort tot de 

uitrusting van de trucks. 

VTB oftewel Visser Transport uit 

Bolsward heeft twee nieuwe DAF 

CF 400 FT trekkers aan het 

wagenpark toegevoegd. Ze zijn 

uitgerust met de ruime Space Cab. 

De trucks betekenen een uitbrei-

ding van het wagenpark van Visser, 

dat hierdoor gegroeid is tot zestien 

trekkende eenheden. Visser 

Transport is een inmiddels 95 jaar 

oud familiebedrijf en actief in 

zowel nationaal als internationaal 

transport, koeltransport en 

distributie. Het bedrijf is veelzijdig 

en het wagenpark bevat zowel 

koel- en vrieswagens als voertui-

gen met een schuifzeil opbouw en 

autolaadkranen. 

BEDRIJFSNIEUWStegen ladingdiefstal

CONTAINERS VOLGEN 
KAN PLANNING HELPEN

Stel dat de ladingdieven 

inderdaad buitenspel staan 

en we containers op de voet 

kunnen volgen. Is die 

informatie ook functioneel 

voor de planning?, zo vraagt 

Kees Ruijgrok, hoogleraar 

Transport en Logistiek bij 

TIAS, zich af. Zowel voor het 

volgen van met RFID-uitge-

ruste rolcontainers als voor 

het volgen van vrachtwagens 

geldt hetzelfde. Het volgen 

van containers heeft pas nut 

als je ook je planning erop 

aanpast. ‘Het is alleen nodig 

te weten waar goederen zich 

bevinden als er zich afwijkin-

gen van de planning voor-

doen. Je moet niet willen 

weten om het weten. Je moet 

de informatie gebruiken om 

bij te sturen en te beheersen.’

Onthaasten is van belang, 

zegt hij. Dat wil niet zeggen 

dat tracking and tracing 

onbelangrijk wordt. Wel is 

onthaasting volgens de 

hoogleraar de sleutel tot een 

betere logistiek. ‘Er wordt 

soms gezegd dat logistiek 

het racen van oponthoud 

naar oponthoud is. De reden 

van die tijdsdruk stellen we 

niet ter discussie. Een van de 

grootste besparingsmogelijk-

heden is onthaasting. Als je 

de informatiestromen 

beheerst, kun je op een 

beheerste manier de keten 

sturen. Je moet dan wel 

continu op de hoogte zijn. Als 

tachtig procent langzaam 

gaat en twintig procent snel, 

kun je er al voor zorgen dat 

alles op tijd komt. Door track 

and tracing kun je dan 

permanent bijsturen. We 

moeten systemen op elkaar 

afstemmen. Planningen 

hebben met name te maken 

met de strategie die je met je 

leveranciers afspreekt. Is het 

nodig om in te grijpen als 

lading vertraagd is, of kan het 

ook een dag later geleverd 

worden. In de meeste 

gevallen, kan dat. Als je de 

data die je verzamelt via 

track and tracing goed 

analyseert, zie je vanzelf wat 

de reguliere bottlenecks zijn 

en kun je je planning 

bijsturen.’
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20 De Marge

De Rotterdamse havenwethouder Pex 
Langenberg opent het 15de Havendebat.

De politiek is 
grillig, maar ik 
hoop het Haven-
debat Rotterdam 
minstens vier keer 
mee te maken.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Violeta Bulc, onze nieuwe Europese Transportcommissa-
ris, vindt de tol die Duitsland bij de eigen burgers én bij de 
buitenlandse weggebruikers wil invoeren ‘discriminerend’. 
Duitsers krijgen immers het geld dat de staat voor het nieuwe 
vignet met de ene hand int, uit de andere hand weer terug. Dat 
gebeurt door een evenredige verlaging van hun wegenbelasting. 
Deze dubbele handigheid komt uit de hoge hoed van de Duitse 
minister van fi nanciën, de oude politieke krijger Wolfgang 
Schäuble.
 
Helaas voor hem heeft Bulc de truc door. Haar voorganger, 
Siim Kallas, had Duitsland al gewaarschuwd. Als jullie ook 
buitenlandse weggebruikers willen laten betalen – best. Maar 
leg dat vignet dan in één wet neer en de compensatie door 
navenante verlaging van jullie Kfz-Steuer in een andere. Anders 
krijg je geheid gedonder met het non-discriminatiebeginsel in 
het EU-recht. Dat deed Schäuble dus. Heeft Kallas de Duitsers 
erin geluisd?
 
De echte vraag is waarom dit non-discriminatiebeginsel wel 
in deze richting wordt uitgelegd, maar niet in de omgekeerde. 
Is het geen discriminatie tussen EU-burgers als de Duitse 
automobilist jaarlijks een schep wegenbelasting in de staats-
kas moet storten voor de instandhouding van zijn wegennet, 
terwijl buitenlandse weggebruikers geheel gratis de Autobahn 
evengoed aan gort rijden op weg naar de Tirolerhof in Sölden?
 
En is het, dat dan ook weer, niet volkomen redelijk dat Oos-
tenrijk voor het gebruik van zijn snelwegen naar en soms ook 
door de sneeuw een kleine bijdrage verlangt van buitenlandse 
skigangers? Ten slotte – logica is in het Europese verkeersrecht 
vaak moeilijk te vinden – nog maar deze vraag: waarom trekt 
Oostenrijk ten strijde tegen Duitsland, dat met in wezen pre-
cies zo’n zelfde vignet exact hetzelfde wil bereiken?
 
Het is jammer dat Kallas zijn eigen grote project, één Europees 
systeem voor eerlijke aanrekening van veroorzaakte wegen-
kosten voor alle weggebruikers, niet heeft weten af te ronden. 
Idealiter hadden we in de Unie de welbekende lappendeken van 
nationale tolsystemen – die soms ook hevig discrimineren tus-
sen vrachtverkeer en luxe-auto’s – al kunnen vervangen door 
één systeem dat iedereen precies afrekent op de afstand die hij/
zij heeft gereden, naar tijd, plaats en mate van vervuiling. Mis-
schien kan de Kerstman ons dat brengen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Bulc doorziet de truc

MELS DEES

Maersk … Hanjij … Cosco … Geest …
… Wan Hai … Evergreen … Delmas …
Yang Ming … Nedlloyd … Hapag …

We citeren hier niet een overspan-
nen deelnemer aan het Havendebat 
Rotterdam, dat vorige week voor 
vuurwerk zorgde, noch geven we de 
ratio achter alliantievorming en 
consolidatie in de branche weer. 
Het zijn de eerste regels van het ge-
dicht Tussentijd [1]. Henk Ester de-
buteerde in 2013 met de dichtbun-
del Bijgeluiden en won er de C. 
Buddingh’-prijs mee, een belangrij-
ke poëzieprijs. Inspiratie deed hij 
onder meer op tijdens zwerftochten 

over de Tweede Maasvlakte, die tij-
dens het ontstaan van de bundel 
werd aangelegd. Zo liepen de ge-
boorte van het nieuwe land en de 
schepping van gedichten parallel.

Oppervlakkig gezien is het zand
de moeite niet waard, te veel stof
van steen, te veel versleten, vormloos
vermoeid uit de tijd gelopen

Misschien zouden de dames en he-
ren in de directiekamers eens rustig 
met een gedicht en een glas wijn 
mijmerend naar buiten moeten kij-
ken. En trots voelen voor weer een 
stuk ontgonnen land. Wellicht nu-
anceert dat de standpunten over ha-
ven-cao’s en overcapaciteit.

POËZIE

Reflectie op Tweede Maasvlakte

wei in een sector waar verreweg de 
meeste spelers verlies draaien en ie-
dereen naarstig op zoek is naar mar-
ge. Daarnaast heeft Maersk de con-
solidatieslag in de lijnvaart op gang 
gebracht. Hoewel P3, de alliantie 
van de drie grootste rederijen ter 
wereld, nooit het levenslicht zag, 
heeft Maersk Line met de vessel 
sharing agreement (VSA) met de 
Zwitserse containercarrier MSC 
zich voor de toekomst een enorme 
marktmacht toegeëigend.
De eerste Nederlander staat op 59: 
Rolf Habben Jansen uit Spijkenisse, 
Hapag-Lloyds topman. Onder zijn 
leiding zijn de fi nanciële cijfers van 
Hapag-Lloyd weer zwart gekleurd. 
Als verantwoordelijke voor de inte-
gratie van de kwakkelende Chileen-
se rederij CSAV binnen Hapag-Loyd 
klaarde hij een monsterklus.

GERT VAN HARSKAMP

Je hoeft geen scheepsjongen of 
-meisje te zijn om de meest in-
vloedrijke persoon in de scheep-
vaartindustrie te worden.

Met iets kapotmaken kun je het ver-
der schoppen dan met iets opbou-
wen. Dit blijkt uit de jaarlijkse top 
100 van meest invloedrijke perso-
nen in de scheepvaartindustrie, die 
het Britse maritieme medium 
Lloyd’s List publiceerde.
Het mag economisch in China alle-
maal wat minder gaan, maar voor de 
maritieme sector in zijn land was de 
Chinese president Xi Jinping afge-
lopen jaar een uitkomst en wereld-
wijd heeft hij dit jaar het grootste 
stempel gedrukt op de lijnvaart. Xi 
Jinping hield de mega-alliantie P3 

van Maersk Line, MSC en CMA 
CGM dit jaar tegen, nadat alle be-
langrijke toezichthouders in de rest 
van de wereld hun toestemming al 
gaven. Daarnaast pompt hij honder-
den miljoenen in de Chinese rede-
rijen, zodat die versneld hun oude 
schepen naar de sloop kunnen bren-
gen en hun vloot vernieuwen. Dat is 
hard nodig als de noodlijdende Chi-
nese scheepvaartbedrijven nog een 
serieuze rol willen spelen in het ge-
weld op de diepzeevaart. Volgens 
Lloyd’s List konden ze er niet om-
heen, de meest invloedrijke per-
soon in de scheepvaart 2014 is de 
Chinese president Xi Jinping.
De president wordt gevolgd door 
Nils Andersen en Søren Skou van 
AP Møller-Maersk, die de tweede 
plek delen. Onder hun leiding boekt 
Maersk recordcijfers, een hels kar-

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

TOP 100 Kapotmaken p3 goed voor toppositie

Dankzij het tegenhouden van P3 ontpopt China’s president zich als de machtigste man van de wereldwijde scheepvaart.  Foto: Reuters

Xi Jinping: de beste 
stuurman aan wal
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