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WEGVERVOER  Baden-Württemberg wil ecocombi op deel snelwegen toelaten

FOLKERT NICOLAI

Twee Duitse deelstaten willen 
langere voertuigen op de weg een 
kans geven. Een rit met de eco-
combi is straks in Duitsland geen 
onmogelijke puzzeltocht meer.

Baden-Württemberg heeft de bocht 
genomen. De zuidwestelijke Duitse 
deelstaat, die altijd verklaard tegen-
stander was van lange vrachtauto-
combinaties, wil deze voertuigen nu 
toch toelaten op gedeelten van drie 
autosnelwegen.
Daartoe heeft verkeersminister 
Winfried Hermann (Groenen) be-
sloten na gesprekken met een af-
vaardiging van autofabrikant Daim-
ler. Daimler wil graag ecocombi’s 
inzetten op nog meer snelwegen in 

Een andere deelstaat, Noordrijn-
Westfalen, wil voorlopig nog geen 
opening bieden voor ecocombi’s. 
Maar er zit in Düsseldorf wel bewe-
ging in het standpunt. Deze deel-
staat wil wegvervoerders toestaan 
megatrailers in te zetten. Van een 
maximale lengte van 25,25 wil de re-
gering nog niet weten.
Voor Nederlandse vervoerders is de 
beleidswijziging in deze naburige 
deelstaat goed nieuws. Veel ver-
voerders zouden graag ecocombi’s 
in hun geheel de landsgrens laten 
overgaan, maar dat wordt tot dus-
ver niet toegestaan. De grotere trai-
lers die straks wel mogen worden 
gebruikt, zijn weliswaar geen volle-
dig alternatief voor ecocombi’s, 
maar zorgen wel voor een vergro-
ting van de laadcapaciteit.

open worden gesteld, wordt de eco-
combi in het zuiden van Duitsland 
beter inzetbaar. Het is straks im-
mers mogelijk van belangrijke be-
stemmingen in Baden-Württem-
berg naar Beieren en vice versa te 
rijden. Voor de industrie in deze re-
gio is dat een wenkend perspectief.

Dimensie
Dit geeft de proef die in delen van 
Duitsland wordt gehouden en waar-
aan iets meer dan honderd ecocom-
bi’s deelnemen, wat meer dimensie. 
Nu de rood-groene regering in 
Stuttgart om is, neemt het aantal 
deelnemende deelstaten toe tot 
duidelijk meer dan de helft, terwijl 
die deelnemers samen een aanzien-
lijk groter grondoppervlak hebben 
dan de niet-deelnemers.

de deelstaat, maar zegt hoe dan ook 
blij te zijn met deze eerste ‘verheu-
gende stap’. 
Hermann op zijn beurt zegt dat nu 
maar eens wetenschappelijk moet 
worden bewezen dat ecocombi’s ef-
fi ciënter zijn dan standaardtrucks, 
minder brandstof per eenheid la-
ding verbruiken en dus goed zijn 
voor het milieu. Omgekeerd zal ook 
moeten worden aangetoond dat 
ecocombi’s geen lading afsnoepen 
van het spoor.
De drie weggedeelten waarop het 
voertuig van 25,25 meter lengte 
wordt toegelaten, zijn de A8 van de 
Beierse grens naar Karlsruhe, de A5 
van Karlsruhe naar Rastatt en de 
A81 van de Beierse grens naar Her-
renberg.
Nu deze doorgaande verbindingen 

In meer dan de helft van Duitsland is de ecocombi straks inzetbaar. Foto:Scania

Ecocombi: meer kans
op Duitse snelwegen

De ondernemingsraad (OR)

van Martinair wil de geplande 

afbouw van de vrachtvloot door 

de ondernemingskamer van het 

Amsterdamse Gerechtshof laten 

blokkeren. In totaal moeten er 

330 banen verdwijnen bij de 

vrachtdochter van de KLM en 

zullen vijf van de resterende 

acht vrachtvliegtuigen worden 

afgestoten als het aan de direc-

tie ligt. KLM wil de eerste twee 

vrachtvliegtuigen (MD11F’s) 

al vanaf volgende maand uit 

de vloot halen en daarmee de 

omstreden maatregel ondanks 

een negatief advies van de OR 

doorzetten.

OR sleept Martinair 
voor de rechter
LUCHTVRACHT

WEGVERVOER

van de 18 weke-

lijkse aanlopen 

van trans-

Atlantische 

containerdien-

sten gaan naar 

Antwerpen. De Vlaamse haven 

krijgt daarmee de meeste 

aanlopen. Bremerhaven staat 

op de tweede plaats met 13 en 

Rotterdam op plek drie met 12. 

Antwerpen en Bremen zijn de 

‘historische marktleiders op 

deze route’, zegt Havenbederijf 

Rotterdam. Op plaats vier staat 

Le Havre met 11 aanlopen. 

15
Trans-Atlantisch: 
Antwerpen op 1 

De in België in te voeren 

kilometerheffi ng voor vracht-

verkeer zal de prijzen van 

voedingsmiddelen in de 

winkel met 0,5% doen stijgen, 

voorspelt handelsorganisatie 

Comeos. Daartegenover staat 

geen verbetering van de mobi-

liteit, zegt directeur Dominique 

Michel van Cosmeo. ‘Onder het 

voorwendsel van de mobiliteit 

wordt eigenlijk gewoon een 

zuivere nieuwe belasting in het 

leven geroepen.’ Ook vindt hij 

dat de heffi ng moet worden 

uitgebreid naar alle wegverkeer.

Boodschappen duur 
door trucktol België

Verkoop van 
vrachtwagens 
zit in de lift
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COMMENTAAR

We zullen nog jarenlang moeten accepteren dat er in Europa 
onder andere op loonkosten wordt geconcurreerd. Dat schrijft 
voorzitter Arthur van Dijk van Transport en Logistiek Neder-
land (TLN) in een brandbrief over de sociale misstanden die de 
loonongelijkheid in ons werelddeel veroorzaakt. Het liefst zou 
Van Dijk naar één Europees minimumloon toe willen, maar dat 
zit er nog vele jaren niet in.

Is loonconcurrentie zo erg? Het is bijna overal in de heden-
daagse wereld een aanvaard verschijnsel dat werkgevers bij de 
aanwerving van arbeidskrachten niet alleen op de competentie 
van die arbeidskrachten letten, maar ook op de hoogte van het 
loon dat ze bedingen. In een deel van het wegvervoer – het 
internationale kilometers maken – is de loonshoogte zelfs de 
doorslaggevende factor.

Het probleem in de Europese Unie is dat we de vrije keuze 
van werkgevers bij de aanstelling van personeel toch weer 
willen beperken omdat de implicaties van die vrije keuze ons 
niet bevallen. West-Europese overheden zouden het liefst de 
klok terugzetten en weer concrete landsgrenzen invoeren om 
bijvoorbeeld arbeidskracht uit het goedkopere buitenland te 
weren.

Zulke protectonistische neigingen zien we alom. Duitsland 
voert een minimumloon in en wil dat elke chauff eur, ook een 
Pool of Hongaar, conform dat minimum wordt betaald voor de 
duur dat deze in Duitsland actief is. Frankrijk deelt torenhoge 
boetes uit aan chauff eurs uit Oost-Europa die langere perioden 
verplichte rust doorbrengen in hun cabine.

Frankrijk stelt dat deze maatregel is bedoeld om ook deze 
Oost-Europese chauff eurs rustpauzes buiten hun voertuig, 
bijvoorbeeld in pension of hotel, te gunnen, voor rekening van 
hun werkgever, wel te verstaan. Dat is natuurlijk een hypocriet 
argument. Waar het Frankrijk om te doen is, is Oost-Europese 
chauff eurs van zijn grondgebied te weren, omdat ze Franse 
chauff eurs brodeloos maken.

Zolang wij loonconcurrentie accepteren, zoals TLN dat nu 
zegt te doen, moeten we daarvan ook de uiterste consequentie 
onder ogen zien. Het gaat niet aan rondom elke lidstaat een 
afzonderlijk hekje te zetten. De Europese Unie is opgericht 
om vrij verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal 
mogelijk te maken. Dat ideaal moest juist worden bereikt door 
hekjes weg te nemen, stap voor stap, en wat dat aangaat heb-
ben we al heel wat stappen gezet.

TLN heeft gelijk. Veel maatregelen die nationale overheden 
invoeren om de pijn van de ongelijke concurrentievoorwaarden 
te verzachten, zijn bureaucratische gedrochten, die heel het Eu-
ropese bedrijfsleven wereldwijd op achterstand zetten. Om nog 
maar te zwijgen over de gebrekkige en van land tot land zeer 
ongelijke controle op de handhaving van deze maatregelen. Het 
Duitse minimumloon is een voorbeeld. Andere voorbeelden 
zijn de cabotage, de rij- en rusttijden, technische eisen aan 
voertuigen, noem maar op.

De grote vraag is echter wat de Unie in de plaats zou kunnen 
stellen van deze landelijke hekjes. Dat vereist, hoe je het wendt 
of keert, dat Brussel een deel van de nationale soevereiniteit 
der lidstaten naar zich toehaalt. Moet er een Europese toe-
zichthouder op cabotage en rij- en rusttijden komen? Politiek is 
zo’n voorstel op dit ogenblik vermoedelijk totaal onhoudbaar.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Loonconcurrentie blijft
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INTERVIEW  JOOST VAN DOESBURG, EVO

JOHN VERSLEIJEN

Recent onderzoek van lucht-
vrachtanalist Seabury in op-
dracht van staatssecretaris Wil-
ma Mansveld (Infrastructuur) 
naar de vrachtcorridors op Schip-
hol ‘bevestigt de claim’ van de 
verladersorganisatie EVO dat er 
een meer liberaal luchtvrachtbe-
leid moet komen voor de luchtha-
ven, vindt haar beleidsadviseur 
(luchtvracht) Joost van Does-
burg. ‘We gaan daarover nu in ge-
sprek met het ministerie.’

Mansveld laat anders in de begelei-
dende brief  aan de Tweede Kamer 
bij het onderzoek weten dat er ei-
genlijk geen antwoord is gegeven 
door Seabury op de cruciale vraag 
of er voldoende vrachtcapaciteit is 
op de luchthaven om de rol als Eu-
ropese mainport naar behoren te 
kunnen vervullen. Het is volgens de 
bewindsvrouw helemaal niet zo 
slecht gesteld met de vrachtpositie 
van Schiphol met 25 buitenlandse 
vrachtcarriers. 
Dan zou ik toch nog een keer de 
conclusies uit het rapport nalezen. 
De cijfers van Seabury spreken dui-
delijke taal. Er is geen twijfel moge-
lijk dat de marktpositie van Schip-
hol onder druk staat en verder komt 
te staan als we niets doen. Dan ver-
kwanselen we gewoon de mooie uit-
gangspositie die we als Schiphol in 
het verleden op luchtvrachtgebied 
hebben opgebouwd. Seabury meldt 
niet voor niets dat er op bestem-
mingen zoals Latijns-Amerika en 
Noord-Amerika een capaciteitsver-
lies zal zijn van respectievelijk 25% 
en 27%. Dat zijn forse percentages 
en dat baart ons als EVO veel zor-
gen. De conclusies van Seabury bie-
den nu voor ons voldoende aankno-
pingspunten om ons verhaal en 
zorgen verder over het voetlicht te 
brengen bij het ministerie. We wil-
len als verladers optimale mogelijk-
heden hebben op Schiphol om onze 
goederen te kunnen exporteren en 
te importeren. Dat is toch niet te 
veel gevraagd?

Voor Mansveld is het onderzoek al-
leen maar aanleiding voor meer 
aanvullend onderzoek in het ko-

mende jaar. Oftewel: er gebeurt 
voorlopig helemaal niets.
Wij zijn altijd een groot voorstander 
van aanvullend onderzoek, maar 
dat mag niet tot vertragingen lei-
den. We gaan daarom nu met het 
ministerie van Infrastructuur maar 
ook met het ministerie van Econo-
mische Zaken in gesprek om al op 
vrij korte termijn voorstellen te be-
spreken en hopelijk snel maatrege-
len te nemen. We voelen ons door 
de conclusies van Seabury gesterkt 
in onze claim voor aanvullende 
vrachtcapaciteit op Schiphol. Het 
feit dat KLM de vrachtvloot van 
Martinair afbouwt maakt de situatie 
alleen maar meer pregnant. Onze 
leden worden steeds meer gedwon-
gen uit te wijken naar andere lucht-
havens buiten Nederland die een 
veel mindere dienstverlening aan-
bieden dan Schiphol. Dat komt de 
mainportpositie van de luchthaven 
niet ten goede. Het gaat er ons nu 
om goede alternatieven te vinden.
 
Gaat de EVO een front vormen met 
de vakbonden om eventueel Marti-
nair Cargo als grote vrachtmaat-
schappij voor de Nederlandse 
markt te behouden en daarmee de 
marktpositie van Schiphol veilig te 
stellen?
We mengen ons niet in die discus-
sie. Elk bedrijf, ook de KLM, heeft 
de vrijheid zijn eigen beleid te bepa-
len. Dat is niet aan ons. Wij kijken 
als verladersorganisatie puur naar 
de brede belangen van onze achter-

ban en die willen zowel voor hun 
import als export voldoende vracht-
capaciteit op Schiphol. Hoe dat 
wordt ingevuld en welke individue-
le maatschappijen daar een rol bij 
spelen, is voor ons niet zo belang-
rijk. Wat nu wel duidelijk mag zijn 
door het onderzoek, is dat de moge-
lijkheden voor aanvullende vracht-
diensten dienen te worden ver-
ruimd op Schiphol. Daar mogen we 
niet langer mee wachten.

Hoe moet dat dan als de EVO geen 
positie wil innemen in het debat 
over de afbouw van de vrachtvloot 
van Martinair inclusief de komen-
de uitfasering van de B747-Combi 
bij de KLM? Op sommige bestem-
mingen verliest Schiphol dan bijna 
50% van de vrachtcapaciteit.
Ik denk dat er vooral gekeken moet 
worden naar een meer liberaal 
luchtvaartbeleid voor de lucht-
vrachtsector door het ministerie. 

Voorzitter Machiel van der Kuyl 
heeft er vorig jaar op gewezen dat 
Nederland een te stringent lucht-
vaartbeleid heeft bij het toekennen 
van landingsrechten aan buiten-
landse carriers op vrachtgebied. 
Hoofdzakelijk om de marktpositie 
van KLM en Martinair te bescher-
men. We moeten dus af van dit ver-
kapte protectionisme?
Ik wil hier graag de vergelijking 
trekken met de internationale con-
tainervaart. Daar is er voor alle 
schepen boven de 20.000 teu geen 
enkele regelgeving om bijvoorbeeld 
van China naar Rotterdam te varen, 
terwijl in de luchtvaart vrachtvlieg-
tuigen met een beperkte last van 
tachtig ton landingsrechten nodig 
hebben van landen om ergens bin-
nen te komen. Dat is vreemd. Uit-
eindelijk zijn wij als EVO maar ook 
in Europees verband via de Europe-
an Shippers Council voor het af-
schaff en van die landingsrechten in 
de luchtvracht en open skies. De 
containervaart laat zien dat het kan.

Dat lijkt me eerder werk van de 
lange adem en het zal zeker niet 
binnenkort worden opgelost aan de 
onderhandelingstafel in Den Haag.
We moeten ergens beginnen. Waar-
om dan niet in Nederland?

‘We mogen vrachtpositie 
Schiphol niet verkwanselen’
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TX Logistik vaker 
naar Malmö

Koelvervoerder STEF 
verhoogt omzet met 5%

Verladers wereldwijd 
samen in GSA 

Amazon mag in VS 
vliegen met drones 

SPOORVERVOER
De Duitse spoorvervoerder TX 

Logistik (TXL) heeft de frequen-

tie van zijn dienst tussen het 

Duitse Herne en het Zweedse 

Malmö opgevoerd van zes naar 

acht treinen per week. Daarmee 

wil TXL de positie van Herne als 

draaischijf tussen Scandinavië 

en continentaal Europa voor 

vooral trailers versterken. Vol-

gens TXL wordt de dienst al ge-

bruikt als schakel in het vervoer 

tussen onder meer Zweden en 

Italië en komen er ook verbindin-

gen naar Frankrijk en Italië.

WEGVERVOER
STEF, de van oorsprong Franse 

specialist in koellogistiek, ver-

hoogde de omzet vorig jaar met 

5% tot 2,765 miljard euro. De net-

towinst steeg 8,2% tot 65,1 mil-

joen euro. Aan de omzetstijging 

droeg de overname van Spek-

snijder uit Bodegraven, in sep-

tember vorig jaar, bij. Verder 

werd vorig jaar de integratie van 

Ebrex in Frankrijk, een gewezen 

onderdeel van de failliete Neder-

landse Ebrex-groep, afgerond.

LOBBY
De Europese verladersorgani-

satie (ECS), de Aziatische ver-

ladersorganisatie (ASA) en de 

Amerikaanse vereniging van ex-

porteurs en importeurs (AAEI) 

gaan hun krachten bundelen 

in één wereldorganisatie, de 

Global Shippers’ Alliance (GSA). 

In de GSA willen de verladers-

organisaties wereldwijd sa-

menwerken op het gebied van 

luchtvracht, zeevervoer en han-

delsbevordering.

E-COMMERCE
Onder strikte voorwaarden mag 

webwinkel Amazon in de Ver-

enigde Staten proeven houden 

met drones. Amazon wil op ter-

mijn door de lucht pakketten be-

stellen met deze toestellen. Het 

vroeg vorig jaar de Amerikaanse 

luchtvaartautoriteit FAA om toe-

stemming om er proeven mee te 

nemen. De FAA heeft nu een 

proefl icentie verstrekt. Er mag 

alleen overdag gevlogen worden 

op maximaal 112 meter hoogte. 

KORT

ger zijn dan de kosten voor een par-
ticulier team, mag private beveili-
ging worden ingezet. Deze teams 
moeten van een bekwaam Neder-
lands bedrijf komen.
Voor de reders kunnen de maatre-
gelen een aantal deuren openen. De 
inzet van VPD’s heeft zich tot dus-
ver beperkt tot de Golf van Aden en  
wateren rond Somalië. Het is niet 
duidelijk of dit gebied wordt uitge-
breid, maar als dit niet het geval is 
vergemakkelijkt dit voor reders het 
inschakelen van private teams in pi-
raterijgebieden als de kust van 
West-Afrika en de Straat van Malak-
ka. De eis dat Nederlandse beveili-
gers ingeschakeld worden kan, ze-
ker in eerste instantie, wel een 
drempel vormen. Dit in verband 
met de grootte van het aanbod.

TOBIAS PIEFFERS

Het kabinet wil reders toestaan 
private beveiligers in te schake-
len, maar daaraan worden wel 
strenge voorwaarden gesteld. 

Op die manier hoopt het kabinet 
het wetsvoorstel door de Tweede 
Kamer te loodsen.
Uit een concept-beleidsvisie in han-
den van de Telegraaf blijkt dat reders 
die gewapende beveiliging aan 
boord willen, altijd eerst een aan-
vraag voor een Vessel Protection 
Detachement (VPD) moeten indie-
nen. Dat zijn speciaal getrainde ma-
riniersteams. Pas als er 100 zeemijl 
moet worden omgevaren om een 
VPD aan boord te laten stappen, of 
als de kosten voor een VPD 20% ho-

natie op Europees niveau, een wild-
groei aan nationale maatregelen die 
het wezenlijke probleem niet aan-
pakken. Te denken valt aan de in-
voering van een wettelijk mini-
mumloon in Duitsland.
TLN constateert dat veel Europese 
landen een notifi catieplicht voorbe-
reiden voor buitenlandse werkne-
mers. Dat gebeurt in het kader van 
de Europese detacheringsrichtlijn, 
die op 18 juni moet zijn omgezet in 
nationale wetgeving. ‘In de praktijk 
betekent dit dat over een jaar trans-
porteurs zich in ieder land waar zij 
actief zijn vooraf moeten aanmel-
den.’
Dat de loonverschillen in Europa 
snel kleiner worden, gelooft TLN 
niet. TLN ‘accepteert’ daarom con-
currentie op loonkosten.

FOLKERT NICOLAI

De Europese Unie moet werk ma-
ken van de invoering van één wet-
telijk minimumloon in alle lidsta-
ten. Zolang dat niet lukt, moet er 
een Europese aanpak komen voor 
een eerlijke transportmarkt.

Dat vindt Transport en Logistiek 
Nederland (TLN). De organisatie 
stelt vast dat grote sociaal-econo-
mische verschillen tussen de lidsta-
ten momenteel grote spanningen 
veroorzaken, waarbij vervoerders 
die met naar westerse normen be-
loonde chauff eurs werken, uit de 
markt worden verdrongen door be-
drijven die goedkope Oost-Europe-
se chauff eurs inzetten.
Volgens TLN dreigt, zonder coördi-

SCHEEPVAART WEGVERVOER

Nieuw wetsvoorstel 
private beveiliging

TLN wil toe naar één
minimumloon in EU

voert onder meer grote aantallen 
containers in opdracht van de Hei-
neken-brouwerij in Zoeterwoude.
Verder wijkt de groep uit naar Kra-
mer op de Maasvlakte als de sche-
pen niet terechtkunnen op de Delta 
Terminal van ECT. De containers 

worden dan bij Kramer gelost, die 
ze ’s nachts per truck naar ECT laat 
vervoeren. Antvelink probeert ook 
voor andere terminals in Rotterdam 
zo’n vangnet te organiseren in de 
verwachting dat de huidige piek-

drukte nog geruime tijd aanhoudt 
en mogelijk tijdens de komende zo-
mervakantieperiode doorloopt.

Overleg
Alcotrans, dat vooral actief is in het 
vervoer van en naar bestemmingen 
langs de Rijn, heeft ook nog geen 
plannen om een generieke toeslag 
in te voeren. ‘Maar als de huidige si-
tuatie nog lang aanhoudt, gaan we 
dat wel overwegen’, zegt een woord-
voerder. Volgens hem verschillen de 
wachttijden van dag tot dag: ‘Soms 
is het 24 uur, maar het kan ook tot 
vier dagen oplopen’.
Woordvoerder Rob Bagchus van 
ECT zegt dat het bedrijf er in over-
leg met de sector alles aan doet om  
de wachttijden te beperken. ‘Dat 
lukt de ene keer beter dan de andere 
keer, maar we zijn daarover con-
stant in gesprek met betrokkenen.’

ROB MACKOR

Transbox voert als eerste binnen-
vaartoperator een congestietoe-
slag in voor containervervoer van 
en naar de haven van Rotterdam.
 
Die bedraagt zes euro per teu en 
wordt vanaf komende maandag in 
rekening gebracht voor alle contai-
ners die gelost en geladen worden 
op terminals en depots in Rotter-
dam. Volgens Transbox, dat zich 
richt op het zogenoemde Deltaver-
voer tussen Rotterdam en Antwer-
pen, zijn wachttijden tot 92 uur ‘aan 
de orde van de dag’.
Het in Antwerpen gevestigde Trans-
box, onderdeel van de Duitse Con-
targo-groep, probeert zo compen-
satie te vinden voor de extra kosten, 
die voortvloeien uit de al weken 
aanhoudende wachttijden voor de 
binnenvaart. Die zijn het gevolg van 
topdrukte in de containersector van 
zowel de Rotterdamse als de Ant-
werpse haven. Vooral uit China 
worden al sinds de jaarwisseling re-
cordhoeveelheden containers aan-
gevoerd.
De binnenvaart vreest dat de wacht-
tijden nog maanden kunnen aan-
houden. Marktleider ECT kondigde 
enkele weken geleden aan in over-
leg met de operators minima in te 
willen voeren voor het aantal con-
tainers dat binnenschepen komen 
laden en lossen. Volgens brancheor-
ganisatie CBRB zijn daar echter nog 
geen concrete afspraken over ge-
maakt.

Heineken
Van Uden, eveneens actief in het 
Delta-vervoer tussen Rotterdam en 
Antwerpen, is niet van plan een 
congestietoeslag in te voeren. ‘Een 
toeslag lost de congestie niet op. 
Wij zoeken naar andere manieren 
om die aan te pakken’, zegt direc-
teur Diederik Antvelink. ‘Wij snij-
den noodgedwongen in de dienst-

verlening. Als we geen ligplaats-
garantie krijgen, schrappen we 
bijvoorbeeld een aanloop.’
Ook kiest Van Uden er in overleg 
met de klant soms voor om geen 
containers te laden op het Alpheri-
um in Alpen aan den Rijn, maar die 

per truck naar de haven te brengen. 
Zo zijn er volgens Antvelink de afge-
lopen weken al zeker duizend ritten 
uitgevoerd met containers, die ei-
genlijk per binnenschip vervoerd 
moesten worden. Van Uden ver-

Door de recordhoeveelheden containers uit China kampt de binnenvaart in Rotterdam met wachttijden. Foto: Bernadet Gribnau

WACHTTIJDEN  Binnenvaartoperators denken dat drukte nog weken aanhoudt

Congestietoeslag Transbox

Wij snijden noodgedwongen

in onze dienstverlening.
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TRANSPORTCRIMINALITEIT  Europees gezien is het niet bar en boos in Duitsland. Een probleem blijft ladingdiefstal wel

nog steeds 19,8% boven dat van 
2007. We zijn ook hier dus nog niet 
helemaal terug op het niveau van 
voor de crisis.
In 2008 behoorde Duitsland al tot de 
landen in Europa met de meeste la-
dingdiefstallen, blijkt uit cijfers van 

FOLKERT NICOLAI

 
Wie zijn vrachtauto in Noordrijn-
Westfalen op een onbewaakt par-
keerterrein aan de snelweg achter-
laat, die vraagt er om. In deze 
deelstaat wordt meer dan een kwart 
van alle ladingdiefstallen in Duits-
land gepleegd. Het gaat nauwkeurig 
gezegd om 26%. Ook in Hessen loop 
je een grote kans je lading aan die-
ven te verspelen. Dit land is goed 
voor 15% van alle gevallen, gevolgd 
door Nedersaksen met 13% en Beie-
ren met 10%.
Het Bundesamt für Güterverkehr 
(BAG) heeft zich op de cijfers om-
trent lading-, truck- en brandstof-
diefstal in Duitsland gestort, op ver-
zoek van de regering. De analyse van 

het voorhanden cijfermateriaal leid-
de de onderzoekers tot de conclusie 
dat het in Duitsland de laatste jaren 
eigenlijk wel meevalt. Het gaat om 
ruim zesduizend gevallen van vracht-
diefstal per jaar, verwijst het BAG 
naar een schatting van het Landes-
kriminalamt van Nedersaksen.
Zeker is dat het verschijnsel lading-
diefstal sinds 2010 op zijn retour is. 
De statistieken beginnen in het ba-
sisjaar 2007. In 2008 was het aantal 
ladingdiefstallen ten opzichte van 
dat basisjaar met 7,9% gestegen. In 
2009 lag het diefstalcijfer al 19,8% 
boven het niveau van 2007 en in 
2010 zelfs 67,9%. Daarna zette een 
daling in. Maar in 2013, het laatste 
jaar waarop het BAG goed zicht 
heeft gekregen, lag het diefstalcijfer 

de Transported Asset Protection As-
sociation (TAPA). Daarvoor zijn goe-
de verklaringen te geven. Ten eerste 
is Duitsland het grootste verkeers-
plein van ons werelddeel. Een be-
langrijk deel van de lading die in Eu-
ropa internationaal wordt vervoerd, 
bereikt op enig moment Duitse bo-
dem. Daarbij komt nog dat de waar-
dedichtheid van in Duitsland ver-
voerde lading gemiddeld hoger ligt 
dan in veel andere Europese landen.

Rondblik
Een rondblik in omringende lan-
den leerde het BAG dat Duitsland 
er nog vrij redelijk van afkomt. Ne-
men we Frankrijk. In dat land is het 
aantal geregistreerde gevallen van 
ladingdiefstal tussen 2002 en 2007 
van 3.400 tot bijna 1.500 gedaald. 
Dat is mooi, als je het met die ge-
schatte 6.000 Duitse gevallen ver-
gelijkt. Maar, zo benadrukt het 
BAG, het gaat er in de omgeving 
van Parijs en zeker in Zuid-Frank-
rijk, in de buurt van Marseille, vaak 
wel veel ruiger aan toe. Daar vin-
den veel meer roofovervallen en 
ontvoeringen plaats dan in Duits-
land. Datzelfde geldt voor Italië, 
waar veel geweld wordt toegepast 
in regio’s als Milaan, Napels en in 
Apulië. In Spanje is het gebruik van 
geweld dan weer relatief beperkt.
Uitvoerig gaan de BAG-ambtenaren 
in op de toestand in Nederland, 
waar de meeste ladingdiefstallen 
traditioneel in Noord-Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland plaats-
vinden. In Nederland werd het aan-
tal gevallen in 2012 door een ver-
sterkte inspanning van de politie en 
door allerlei veiligheidsmaatregelen 
gehalveerd. In 2013 werden slechts 
286 gevallen gemeld. Dat is nog geen 
5% van het geschatte aantal gevallen 
in Duitsland. Een deel van die mis-
daad heeft zich natuurlijk naar het 
aangrenzende Duitsland verplaatst 
en dan in het bijzonder naar Noord-
rijn-Westfalen, concluderen de on-

derzoekers. Overigens prijst het 
BAG de voortreff elijke misdaadsta-
tistieken die Nederland er op het ge-
bied van voertuigcriminaliteit op na-
houdt. In Duitsland is het volgens 
hen veel moeilijker aan betrouwbare 
cijfers te komen.
In Oost-Europa moeten we intus-
sen zijn voor de meeste gevallen van 
truck- en ladingroof. Het BAG leidt 
dit af uit een enquête die de stich-
ting Trans.org hield onder 3.500 
wegvervoerondernemers. De mees-
ten gaven te kennen dat het in 
Duitsland wel meevalt als we verge-
lijken met bijvoorbeeld Polen, Tsje-
chië, Slowakije, Rusland en Oekraï-
ne. Daarbij moet wel worden 
aangetekend dat de schade in Duits-
land gemiddeld weer veel hoger ligt 
dan in deze Oost-Europese landen.
Heeft het BAG weinig kwantitatieve 
gegevens kunnen vergaren, het 
heeft wel inzicht in de manier waar-
op lading of complete trucks wor-
den gestolen.

Endoscopen
De roof van een complete lading-
drager vindt het meest plaats in de 
omgeving van Berlijn en Hannover, 
alsmede het Ruhrgebied. Vorig jaar 
werden in Duitsland ruim 1.700 
trucks gestolen. In heel Duitsland 
zijn zeilensnijders actief, die soms 
eerst met een endoscoop via een 
kleine insnijding de waarde van de 
lading vaststellen.
Bij roofovervallen wordt dikwijls gas 
in de cabine gespoten om de chauf-
feur buiten westen te maken. Een an-
dere veel toegepaste praktijk is het 
zich voordoen als douanebeambte of 
politieagent. De meeste lading wordt 
in Duitsland uit de truck geroofd 
(39%), op bedrijfsterreinen gestolen 
(35%), met het voertuig zelf gestolen 
(20%) of door bedrog, bijvoorbeeld 
via internet-vrachtuitwisselingsplat-
forms, in handen van dieven ge-
speeld. Geweld wordt in Duitsland 
maar in 1% van de gevallen gebruikt.

Het aantal gevallen van ladingdiefstal is de laatste jaren in Duitsland duidelijk afgenomen. Maar 

nog steeds zijn er landsdelen die berucht zijn om de massale diefstal van lading uit vrachtauto’s. 

De koploper is Noordrijn-Westfalen. Zeilensnijders zijn in heel het land actief. Het aantal geweld-

dadige roofovervallen ligt bij de oosterburen daarentegen onder het Europese gemiddelde.

Autobahn trekt ladingdieven aan

Complete trucks 

worden het 

meest gestolen 

in Ruhrgebied.

Rotterdam - Hamburg**
Antwerpen - Hamburg*
Vier vluchten per weekdag

Interessante tarieven zonder verborgen extra’s:  
Service tijdens de vlucht inbegrepen
Stoelreservatie zonder toeslag
Gratis 23 kg ruimbagage

**Dienst vanuit Rotterdam vanaf 13 april 
*Dienst vanuit Antwerpen vanaf 20 april

Al vanaf 

enkele reis

euro
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Schultz bezigt 
mantra samenwerking 

BINNENVAART
‘In de binnenvaart moet beter 

worden samengewerkt.’ Dat 

heeft minister Melanie Schultz (I 

en M) de Tweede Kamer nog 

maar eens laten weten. Ze 

schrijft dit in een begeleidende 

brief bij het onderzoeksrapport: 

‘Versterking van de marktstruc-

tuur in de binnenvaart’ van het 

bureau STC-Nestra en Maverick 

Advocaten, dat zij maandag naar 

de Tweede Kamer heeft ge-

stuurd. Ze wil dat ondernemers 

in de binnenvaart ‘commerciële 

samenwerkingsverbanden zoe-

ken en zorgen voor meer stabili-

teit voor de hele sector’. Schultz 

constateert dat er ondanks de 

malaise in de binnenvaart van 

de afgelopen jaren ‘weinig lijkt 

te bewegen in de markt’ en dat 

er ‘veel barrières om tot samen-

werking te komen’ zijn. 

KORT

Weinig voortgang. ACT kopieert in het verslag 2013 gewoon passages uit 2012. 

grote havenkranen, waarvan er twee 
al enige tijd in de etalage staan, wat 
machines en klein vastgoed in de 
boeken staan. In totaal vertegen-
woordigden die bezittingen nog een 
waarde van dertien miljoen euro. 
Het Amsterdamse overslagbedrijf-
zag verder het negatief eigen ver-
mogen met vier miljoen euro toene-
men over het lopende boekjaar naar 
195 miljoen euro. Die vier miljoen 
euro komt overeen met de huur-
penningen die het bedrijf jaarlijks 
moet afdragen aan havenbedrijf 
Amsterdam voor het gebruik van 
terrein, dat ACT deels in onderhuur 
wil geven aan een nieuwe uitbater 
HCT. De gesprekken daarover en de 
vorming van een nieuwe exploita-
tiemaatschappij lopen volgens de 
mededeling in het jaarverslag nog 
steeds ‘en contracten zijn nog niet 
defi nitief opgemaakt’. Dezelfde zin-
snede konden geïnteresseerde le-
zers ook al in het jaarverslag van 
2012 lezen. Ook hier lijkt de tijd stil 
te staan. Is er dan helemaal geen 
nieuws in het jaarverslag? Eigenlijk 
niet. Zelfs het ontbreken van Jan 
Westerhoud, oud-topman van ECT,  
in het nieuwe onbezoldigde bestuur 
bij ACT was geen verrassing meer.

JOHN VERSLEIJEN

De Amsterdam Container Termi-
nal (ACT), voor havenkenners be-
ter bekend onder de oude naam 
Ceres, beheert op papier nog 
steeds het grootste overslagter-
rein van Amsterdam. Het laatste 
jaarverslag lijkt intussen deels 
een kopie van het vorige. 
 
Ook dit jaar plofte de jaarrekening 
van ACT, dochterbedrijf van het 
Chinese Hutchison, met de gebrui-
kelijke vertraging van dertien maan-
den in de bus van de Kamer van 
Koophandel. Bij het doorbladeren 
van het twaalf pagina’s tellende 
boekhoudkundig werkstuk over het 
fi scale jaar 2013  valt direct op dat er 
in een jaar niet veel is veranderd.  
De cijfers en de begeleidende tek-
sten lijken verdacht veel op die van 
een eerdere jaargang en wel 2012. 
Is de tijd stil blijven staan bij ACT? 
Of zouden de boekhouders van het 
Amsterdamse zusterbedrijf van 
ECT soms een oud jaarverslag on-
der de kopieermachine hebben ge-
legd en slechts het jaartal hebben 
gewijzigd?
Dat laatste lijkt niet geheel uit de 

lucht gegrepen, omdat de zinsnede 
over de toekomstige samenwerking   
ook al twee jaar geleden viel te le-
zen. Dat de cijfers zich min of meer 
herhalen, is niet zo verwonderlijk, 
want sinds bijna twee jaar wordt er 
geen zeecontainer meer overgesla-
gen op de terminal en is er min of 
meer sprake van een slapende BV 
zonder noemenswaardige inkom-
sten, afschrijvingen of onkosten. 

Huurcontract 
Het bestaansrecht ontleent het 
overslagbedrijf, dat ooit Amster-
dam op de mondiale containerkaart 
moest zetten, grotendeels nog aan 

twee aspecten: het bezit van het 
huurcontract voor het gigantische 
terrein tot 2043 met het havenbe-
drijf Amsterdam en de fi scale unie 
voor bedrijfsinkomsten die het 
vormt  met Hutchison Coöperatief 
B.A. Daardoor kan de winstbelas-
ting worden verlaagd met de verlie-
zen die elders binnen het grote 
overslagconcern zijn geleden. Op 
dat punt vertegenwoordigt ACT, 
dat een topzware schuld van 215 
miljoen euro wist op te bouwen 
sinds de opening in 2003, nog 
vreemd genoeg een fi scale asset 
binnen de Chinese multinational. 
ACT heeft daarnaast nog steeds vijf 

ANALYSE  Slapende Amsterdamse containerterminal herhaalt zich grotendeels in jaarverslag

De tijd staat stil bij ACT

Quote 2kolom

2012

2013

we hebben iets voor je

Uw pakketten en pallets
in één keer opgehaald
Wie transport zegt, zegt efficiency. Daarom halen we uw pakketten én uw pallets en/of 

rolcontainers in één keer bij u op. U heeft dus nog maar één keer per dag onze wagen voor 

uw deur. Dat is wel zo makkelijk. Tel daar ons fijnmazige netwerk bij op en u weet zeker dat 

uw transport bij ons in veilige handen is. Ervaar het gemak zelf.

Kijk op postnl.nl/NT of bel 088 236 37 73.
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De volumes in het goederenver-
voer in Europa hebben zich in fe-
bruari hersteld van een kleine in-
zinking in januari. Voor maart en 
april wordt een fl inke volume-
groei verwacht.

Dat wijst de jongste European 
Freight Forwarding Index van Dans-
ke Bank uit. Deze barometer van de 
transportconjunctuur wordt sa-
mengesteld op grond van de beoor-
deling van de huidige situatie en de 
verwachtingen van een panel van 
ongeveer 250 Europese expedi-
teurs.
In februari werden de transportvo-
lumes met 49 beoordeeld. Elk getal 
onder de 50 duidt op krimp, maar 
die was in februari dus miniem. Er 
was een verbetering van vijf punten 
in vergelijking met januari.
Er wordt maandelijks ook een ver-
wachtingsindex voor de komende 
twee maanden opgesteld. Deze 
kwam voor maart uit op 56 en voor 
april op 61, wat betekent dat de ex-
pediteurs in meerderheid op vracht-
groei rekenen.
De beoordeling van het vrachtaan-
bod in het Europese wegvervoer 
stond voor februari op 48, wat duidt 
op lagere volumes dan in de voor-
gaande twee maanden. De verwach-
tingsindex klom echter naar 50 voor 
maart en 63 voor april.
De zeevrachtindex voor februari 
kwam uit op 52, dezelfde stand als 
voor januari. In het ladingaanbod 
voor de scheepvaart zit de minste 
beweging. De verwachtingsindex 
voor maart bleef onveranderd op 52, 
terwijl die voor april daalde naar het 
neutrale 50.
In de luchtvracht zijn de zaken in-
eens gaan draaien. De beoordeling 
van de volumes over januari was 
een magere 43, maar die voor febru-
ari steeg naar 63. De verwachtings-

indices voor maart en april stegen 
naar 67.
De gang van zaken in de luchtvracht 
is in het algemeen een goede indica-
tie van de toestand van de wereld-
economie. Klaarblijkelijk voorzien 
expediteurs dat deze de komende 
maanden nog gaat aantrekken.
De index van Danske Bank geeft ook 
een indruk van de gang van zaken in 
verschillende Europese landen. 
Voor de Benelux rolde er voor fe-
bruari een bleke beoordeling van de 
huidige vrachtvolumes uit van 50. 
De komende maanden blijven we bij 
die 50; er zit dus weinig beweging in.
Opmerkelijk is dat expediteurs in 
meerderheid een fl inke vrachtgroei 
verwachten in Duitsland. De beoor-
deling voor de maand februari was 
een miezerige 25, maar de verwach-
tingsindex voor de komende maan-
den – maart en april – klom naar 58.
Dat betekent niet meteen dat ver-
voerders in en naar Duitsland nu in-
eens op een heel veel groter la-
dingaanbod moeten rekenen, maar 
wel dat het beeld is omgeslagen van 
krimp naar groei.
Tot voor een halfjaar waren de pa-
nelleden in het onderzoek van 
Danske Bank zeer somber over 
Oost-Europa. Dat is de laatste 
maanden totaal veranderd. De be-
oordeling van de volumes in febru-
ari steeg naar 64 en de verwach-
tingsindex voor de komende 
maanden zelfs naar 86.
De verwachtingen voor het Ver-
enigd Koninkrijk, Denemarken, 
Zweden, Noorwegen en Finland 
zijn eveneens gunstig. Voor de 
meeste van die landen werd de hui-
dige toestand ook al als positief be-
oordeeld, met uitzondering van 
Noorwegen, met een beoordeling 
van de huidige situatie van 33. Voor 
Zwitserland, met zijn harde frank, is 
het oordeel ongunstig, met een in-
dex van 33 en een verwachtingsin-
dex van 42.

EXPEDITEURS

Forse volumestijging
in komende maanden

groei deels toe aan System Alliance 
Europe, het Europese groupagenet-
werk waarvan ook GW deel uit-
maakt.
Verder breidde GW zijn ‘Home De-
livery Services’ uit in Oostenrijk zelf 
en in een aantal Oost-Europese lan-
den. GW zag de transportvolumes 
toenemen in onder meer de Kauka-
sus. De nieuwe vestiging in Turkije 
zorgde ook voor meer ladingaan-
bod. In totaal verzorgde GW in het 
landvervoer vorig jaar 10,6 miljoen 
zendingen.
Een sterke stijging vertoonde de 
omzet van de divisie zee- en lucht-
vracht. In de zeevrachtexpeditie 
kwam de omzetgroei zelfs op 20% 
uit. Gebrüder Weiss biedt onder 
meer groupagevervoer over zee
aan. FN

De Oostenrijkse wegvervoerder 
Gebrüder Weiss verhoogde zijn 
omzet vorig jaar met 5% tot 1,24 
miljard euro.

Het bedrijf uit Lauterach in de deel-
staat Vorlarlberg, ook actief in de 
Benelux, richt zich de laatste jaren 
steeds sterker naar het oosten van 
Europa en naar Azië. Zo werden af-
gelopen jaar vestigingen geopend in 
Turkije en Georgië en ontplooide 
Gebrüder Weiss (GW) ook activi-
teiten in Rusland. In het Oostenrijk-
se Wels en in Sofi a, de hoofdstad 
van Bulgarije, opende het bedrijf 
eveneens nieuwe vestigingen.
In het landvervoer en de contractlo-
gistiek werd 826,3 miljoen euro om-
gezet, ongeveer 3% meer dan een 
jaar eerder. GW schrijft de omzet-

WEGVERVOER

Gebrüder Weiss legt
accent op het Oosten

Eurotunnel verwacht de komende jaren een verdere toename van het vracht- en personenvervoer,  

zondere posten behaald van 498 
miljoen euro. Netto resteerde hier-
van 57 miljoen euro. Dat was onge-
veer de helft van de nettowinst uit 
2013, met de aantekening dat Euro-
tunnel in dat jaar een fors belasting-
voordeel kon incasseren.
Voor de komende boekjaren heeft 
Eurotunnel zijn winstdoelen ver-
hoogd. In het lopende jaar moet 
het operationeel resultaat verder 
stijgen naar 535 miljoen euro. Voor 
volgend jaar bedraagt het doel 580 
miljoen euro. Het concern ziet het 
vervoer van zowel personen als 
vracht op de kortste route over en 
onder het Kanaal de komende jaren 
verder toenemen. Volgens de tun-

FOLKERT NICOLAI

Eurotunnel zegt vier gegadigden 
te hebben gevonden voor zijn fer-
rydienst MyFerryLink. Het con-
cern, dat vorig jaar uitstekende 
resultaten boekte, heeft deze 
dienst te koop gezet.

Dit maakte topman Jacques Gou-
non onlangs bekend bij de presenta-
tie van de jaarcijfers. Eurotunnel 
trekt zich uit het ferryvervoer terug 
op last van de Britse mededingings-
autoriteit, de Competition Appeal 
Tribunal. Deze maande Eurotunnel 
begin januari om de dienst per 9 juli 
te staken. In elk geval zou MyFerry-
Link, als het dan nog eigendom van 
Eurotunnel zou zijn, de haven van 
Dover niet meer mogen aanlopen.
Tegen eerdere beslissingen van de 
Britse kartelwaakhond is Eurotun-
nel bij de rechter in beroep gegaan. 
In één geval kreeg Eurotunnel ge-
deeltelijk gelijk en moest de mede-
dingingsautoriteit haar beslissing 
heroverwegen. Daarna werd deze 
opnieuw bekrachtigd, waar Euro-
tunnel zich nu maar bij heeft neer-
gelegd.
MyFerryLink voert zijn diensten uit 
met schepen uit de boedel van het 
enkele jaren geleden failliet gegane 
SeaFrance. Ook het personeel dat 
indertijd voor SeaFrance werkte, is 
nu, via een arbeidspool, werkzaam 
voor de veerdienst van Eurotunnel. 
Het Britse kartelonderzoek kwam 
er op instigatie van concurrenten 
van MyFerryLink. Het marktaan-
deel van Eurotunnel in het totale 
vervoer over en onder het Kanaal 
wordt te groot geacht.

Recordjaar
Eurotunnel behaalde vorig jaar re-
cordresultaten. Zo vervoerde het 
concern een recordaantal van 1,44 
miljoen vrachtauto’s tussen Calais 
en Dover, 6% meer dan een jaar eer-

der. Het vrachtvervoer over het 
spoor door de Kanaaltunnel steeg 
met 22% naar 1,65 miljoen ton. Het 
aantal treinen dat van de tunnel ge-
bruikmaakte, nam 14% toe tot 2900 
stuks. Het passagiersvervoer door 
de tunnel groeide 3% en het aantal 
overgebrachte personenauto’s met 
4%. Alleen in het busvervoer was er 
een lichte daling.
Eurotunnel schrijft de goede gang 
van zaken toe aan de prima draaien-
de Britse economie en de aantrek-
kende economie op het continent. 
De omzet werd 7% opgevoerd tot 
1,207 miljard euro. Daarop werd een 
eveneens 7% hoger bedrijfsresul-
taat voor rente, belastingen en bij-

JAARCIJFERS  Exploitant Kanaaltunnel vervoerde in 2014 6% meer vrachtauto’s 

Gegadigden voor veer
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De Transportindex voor het wegvervoer steeg de afgelopen weken een kleine zes punten en kwam begin 

deze week uit op 103,25. Daarmee kwam deze index in de buurt van de stand van precies een jaar eerder, 

toen de index op 106,50 stond. In vergelijking met de jaren daarvoor staat de wegvervoerindex nu een stuk 

hoger. In 2013 en 2012 kwam deze index uit op respectievelijk 84 en 94. Hetzelfde verhaal geldt voor de index 

binnenvaart, die al zeer lang boven de 110 punten uitkomt. Precies een jaar terug was de stand bijna 121, in 

de jaren daarvoor stond deze index veel lager. De zeescheepvaart doet het intussen ook opvallend goed, 

met standen van rond de 100. In de twee voorgaande jaren zat deze index daar dik onder.

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer
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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 

TRANSPORTBEDRIJVIGHEID BLIJFT AAN HOGE KANT

JOHN VERSLEIJEN

Ceva publiceerde onlangs slechte  
resultaten over 2014. Het bedrijf 
wordt nog steeds achtervolgd 
door hoge fi nancieringslasten uit 
het verleden.

Komt het ooit nog goed met de lo-
gistiek dienstverlener uit Hoofd-
dorp? Dat vragen fi nanciële analis-
ten zich elk jaar weer af bij de 
presentatie van de jaarcijfers van de 
logistieke dienstverlener, die voort-
komt uit de dure acquisities in 2007  
van TNT Logistics en de Ameri-
kaanse expediteur EGL. Dat werd 
door durfi nvesteerder Apollo Ma-
nagement gedaan met miljarden  
dollars aan geleend geld, dat door 
de eigenaars werd doorgeschoven 
naar de boeken van Ceva. De opzet 
van de Amerikaanse investeerder 
was uiteindelijk om de nieuwe lo-
gistieke creatie met een mooie 
boekwinst na vijf jaar te verkopen, 
maar de krediet- en bankencrisis 
van 2008 gooide roet in het eten. 
Ceva wist zich daarna alleen met di-
verse herfi nancieringsrondes in le-
ven te houden, terwijl het in de lo-
gistieke markt (automotive) en de 
zeevracht en luchtvrachtexpeditie 
het niet onaardig deed. Het is dan 
ook een beetje de tragiek van het be-
drijf dat de hoge rentelasten uit het 
verleden – vorig jaar groeide de to-

tale schuld met 15% naar ruim 1,8 
miljard dollar – de aardige logistieke 
prestaties om zeep hielp. Zo kon het 
nettoverlies over 2014 van bijna 400 
miljoen dollar voor belastingen gro-
tendeels worden toegeschreven aan 
de hoge rentelasten. Het lijkt daar-
mee voor het management van 
Ceva op dweilen met de kraan open. 
Ceva wil nu via een nieuwe reorga-
nisatie vijftig miljoen dollar weg-
snijden in het netwerk. Tegelijk 
moet een stijgende omzet voor ex-
tra resultaat zorgen. Is dat genoeg? 
Analisten betwijfelen het. Ceva zou 
volgens berekeningen in het Britse 
vakblad Loadstar eigenlijk een half 
miljard dollar per jaar moeten be-
sparen om uit de rode cijfers te ko-
men. Dat zou neerkomen op het 
ontslag van een kwart van het per-
soneel. Dat lijkt nauwelijks haal-
baar. Een andere suggestie is het af-
stoten van onderdelen. 

EXPEDITIE 

Ceva moet jaarlijks een half miljard dollar besparen om uit de rode cijfers te komen. 

Hoe overleeft Ceva de 
hoge schuldenlasten?

Transportverzekeraar TVM wist 
vorig jaar de winst te verhogen 
ondanks een miljoenenstrop als 
gevolg van het faillissement van 
Koops Furness.

Dat de transportsector zich sinds 
anderhalf jaar herstelt van de eco-
nomische crisis, kan TVM goed 
merken aan de schadecijfers. Meer 
rijden betekent meer schade en dat 
vertaalde zich in een oplopende 
schaderatio. De verhouding tussen 
schadeuitkeringen en premieont-
vangsten kwam vorig jaar uit op 
78,9%. Vijf jaar eerder was dat nog 
74,1%.
Niettemin behaalde de verzekeraar 
over vorig jaar een 1,8 miljoen euro 
hogere winst: 19,4 miljoen euro. Het 
grootste deel daarvan, 12 miljoen 

euro, werd gevormd door het beleg-
gingsresultaat. Zonder het faillisse-
ment van dealerketen Koops Fur-
ness, waarin TVM een belang had, 
zou de winst nog 11,2 miljoen euro 
hoger hebben uitgepakt. Bestuurs-
voorzitter Arjan Bos van de coöpe-
ratieve verzekeraar: ‘We zullen niet 
meer investeren in een privébe-
drijf.’
De laatste jaren is verzekeraar TVM 
steeds meer de nadruk gaan leggen 
op preventie. Het bedrijf adviseert 
zijn leden en klanten bij hun veilig-
heidsbeleid. Dat slaat volgens TVM 
goed aan, zowel in Nederland als in 
omringende landen. Zo groeide de 
verzekeraar in België met 15%. Voor 
de komende jaren wordt verder 
groei verwacht in Duitsland en Po-
len. FN

VERZEKERINGEN

TVM ondanks strop
naar hogere winst

WILSON 
In editie 11 van Nieuwsblad 

Transport werd abusievelijk 

gemeld dat de divisie Freight 

Management van Ceva 

voortkomt uit de overname 

van Wilson. Dat moet natuur-

lijk expediteur EGL zijn. Wilson 

is onderdeel van het Franse 

Geodis. 

 zowel over als onder het Kanaal. Foto: Wikimedia

binnenvaart, spoor en shortseaver-
voer. Europorte is ook havenbe-
heerder in een reeks andere Franse 
havens. Erg winstgevend is Euro-
porte overigens niet. Het operatio-
nele resultaat liep vorig jaar 4 mil-
joen euro terug tot 16 miljoen euro. 
Dat lag vooral aan fl inke kostenstij-
gingen.
Een ander concernonderdeel is GB 
Railfreight, de op twee na grootste 
spooroperator in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Dit bedrijf verwierf een 
contract voor de afvoer van ruim 
een miljoen ton grond en gesteente 
dat vrijkomt bij de aanleg van tun-
nels voor een nieuwe spoorlijn in 
Londen, die in 2017 moet worden 
geopend.
Ook MyFerryLink is nog verre van 
winstgevend. Terwijl de veerdienst 
vorig jaar 22% meer vracht vervoer-
de, op een totaal van 400.000 ton, 
en de omzet met een kwart steeg tot 
93 miljoen euro, leed het varende 
concernonderdeel van Eurotunnel 
een verlies van 12 miljoen euro.Een 
jaar eerder was het verlies overigens 
nog 22 miljoen euro geweest.
Het concern vergrootte de vrije kas-
stroom vorig jaar van 129 aan het 
einde van 2013 tot 155 eind 2014. De 
cashfl ow uit operationele activitei-
ten steeg van 453 miljoen naar 502 
miljoen euro. Daar gingen 77 mil-
joen euro aan investeringen van af, 
duidelijk meer dan de 49 miljoen 
euro aan investeringen een jaar eer-
der.
Aan rente op leningen werd vorig 
jaar 248 miljoen euro betaald, een 
fractie meer dan de 242 miljoen 
euro van het jaar daarvoor. Vorig 
jaar loste Eurotunnel van die schul-
den voor een bedrag van 35 miljoen 
euro af. Een jaar eerder ging het nog 
om 47 miljoen euro.
Eurotunnel stelt zijn aandeelhou-
ders een 20% hoger dividend in het 
vooruitzicht van 18 eurocent per 
aandeel.

nelexploitant is het in het voordeel 
van Eurotunnel, zo klinkt het al-
thans in het jaarverslag, dat de 
Britse mededingingsautoriteit het 

aantal veerdiensten op de route 
kennelijk tot twee terug wil bren-
gen.
Een fl inke omzetgroei, van 8%, liet 

dochterbedrijf Europorte zien. Dit 
bedrijf houdt zich bezig met haven-
beheer en bevordering van intermo-
daal vervoer. De komende vijftien 

jaar zal Europorte het beheer voe-
ren over de Port de Verdon bij Bor-
deaux. Europorte gaat daar een mo-
dal shift verzorgen van de weg naar 

 dan een jaar eerder

dienst Eurotunnel

Ferrydochter wist verlies in 2015 terug 

te dringen van 22 naar 12 miljoen euro.
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FOLKERT NICOLAI

De afzet van vrachtauto’s in Nederland gaat dit en volgend jaar groeien. 
Maar van een hausse zal geen sprake zijn. Veel ondernemers hebben de 
lessen van de crisis geleerd en zijn zeer terughoudend met investeringen.

V orig jaar daalde de afzet van nieuwe 
vrachtauto’s in Nederland met 20%. 
Voor dit jaar durft ING Economisch 
Bureau, de denktank van de bank, wel 
een herstel van de truckmarkt van 5% 
te voorspellen. Dat zegt iets over de 

betere conjunctuur in het wegvervoer. Het zegt vooral 
ook iets over de enorme beweeglijkheid van de markt 
voor bedrijfsvoertuigen.
Die markt wordt behalve door de economische gang 
van zaken beïnvloed door factoren als de invoering van 
nieuwe emissienormen voor vrachtauto’s, fi scale maat-
regelen, innovaties in voertuigtechniek en niet in de 
laatste plaats de toekomstvisie van ondernemers in het 
wegtransport.
De daling van de truckafzet vorig jaar was niet het ge-
volg van een ineenstorting van de vraag naar goederen-
vervoer over de weg. Integendeel, die vraag liet in 2014 
een duidelijke stijging zien, met een gemiddelde omzet-
groei van naar schatting 4%. Juist in 2013, toen de om-
zet in de bedrijfstak 1% daalde, investeerden veel ver-
voerders met subsidie van de overheid in het net 
geïntroduceerde Euro VI-materieel. Die investerings-
golf was begin 2014, toen de subsidie kwam te verval-
len, uitgewerkt.
Middel je die twee jaar uit – het vrij slechte 2013 en het 
betere 2014 –, dan ontstaat een veel regelmatiger pa-
troon van de verkoop van nieuw geregistreerde vracht-
auto’s. Dat patroon houden we in dit en in het volgende 
jaar, met een jaarafzet van 10.500 eenheden. En dat is, 
als je de statistieken over de laatste tien, twaalf jaar er-
bij pakt, een vrij normaal aantal. Normaler in elk geval 
dan de bizarre aantallen nieuwe vrachtauto’s die in de 
jaren 2006 tot en met 2008 op de markt kwamen.
In 2006 steeg de truckverkoop naar ruim 20.000 eenhe-
den. In de jaren erop waren dat er nog eens 18.000 en 
19.000. Toen zette de crisis in en kampte het wegvervoer 
ineens met een enorme overcapaciteit. Hoewel de afzet 
van nieuw transportmaterieel in de jaren erna fl ink daal-
de, zitten we eigenlijk nog steeds met die overcapaciteit.
Enerzijds wordt de generatie vrachtauto’s uit de jaren 
2006-2008 nu ‘uitgefaseerd’, waardoor die overcapaci-
teit wat afneemt. Aan de andere kant zijn ondernemers, 
die hun lessen uit de crisis hebben geleerd, sterk de na-
druk gaan leggen op betere benutting van hun capaci-
teit. Bedrijven houden een vloot aan die voldoende 
laadruimte heeft om een basisaanbod van lading te kun-
nen verwerken. Daar hebben ze een fl exibele schil om-
heen gevormd die in piektijden in actie kan komen. Die 
schil bestaat deels uit zelfstandigen zonder personeel, 
zeer kleine bedrijfjes, waarvan er de laatste jaren heel 
wat zijn bijgekomen. Dat verklaart ook waarom het aan-
tal in de bedrijfstak actieve bedrijven weer aan het toe-
nemen is. De omvang van die fl exibele schil komt bij 
veel bedrijven al op standaard 25% uit, oplopend tot 
percentages van 30 en 40.

Kopersmarkt
In nieuwe voertuigen wordt beperkt geïnvesteerd. De 
meeste vraag is vervangingsvraag. De truckmarkt is al 
jaren een kopersmarkt. Bij de introductie van Euro VI 
gingen de afzetprijzen tijdelijk omhoog, als gevolg van 
technische aanpassingen, constateert ING. Een nieuwe 
vrachtauto van de jongste milieucategorie werd 10.000 
à 12.000 euro duurder aangeboden – ongerekend de 
overheidssubsidie. Maar die verhoging is volgens de 
bank vorig jaar ‘geërodeerd’.
Daar komt nog bij dat de Russische vraag naar voertui-
gen is stilgevallen. Verder is er bij de bedrijven die de 
crisis en aansluitende recessie min of meer gezond heb-
ben overleefd een proces van schaalvergroting zicht-
baar. Die schaalgrootte versterkt niet alleen hun propo-
sitie aan de opdrachtgevers, maar ook hun inkoopkracht. 
Grote partijen die investeren in nieuw materieel heb-
ben een betere onderhandelingspositie, zegt ING. Een 
factor die ook kan worden genoemd is het intermodale 
vervoer. Dat zet de vraag naar puur wegvervoer onder 
druk en daarmee ook de behoefte aan extra materieel.
Door het economisch herstel dat vorig jaar inzette heeft 
het wegvervoer weer wat kleur op de wangen gekregen. 
In de jaren na de crisis sprak Peter Sierat, die dezer da-
gen afscheid neemt als algemeen directeur van Trans-

port en Logistiek Nederland (TLN), van een ‘nieuwe re-
aliteit’, waaraan ondernemers in de branche zich moesten 
aanpassen. Het zou nog jaren duren voordat de volumes 
op het niveau van voor 2009 zouden terugkeren. Dat 
hebben veel ondernemers in hun oren geknoopt.
Ze ontwikkelden een veel realistischer kijk op de markt 
en op hun klanten, deinsden er niet voor terug om 
slecht renderende opdrachten te weigeren, trokken 
zich terug uit weinig attractieve deelmarkten en legden 
het accent op besparing. Dit met volle instemming van 
de verladers, die immers meedelen in de vruchten daar-
van en die zelf van duurzaamheid een steeds belangrij-
ker punt maken.
Het herstel van dit ogenblik is te danken aan een aan-
trekkende bouwnijverheid en iets grotere consumen-
tenbestedingen. Daarmee is ook de winstgevendheid 
van het wegvervoer, die vooral in het internationale 
transport ver onder nul lag, weer wat verbeterd. Vorig 
jaar behaalde 72% van de ondernemingen weer een po-
sitief rendement. Een vijfde van de bedrijven kwam bo-
ven de 3% uit. Maar dat leidt voorlopig niet tot groot-
schalige investeringen in materieel.

‘Nu het iets beter gaat proberen transporteurs met op-
timalisatie eerst zo veel mogelijk uit de bestaande ca-
paciteit te persen’, merken de ING-onderzoekers op. 
Dat leidt eerder tot een hogere afzet van ICT, om ritten 
slimmer te plannen, dan van ‘wielen’. Sterker, de ‘wie-
len’ stoten bedrijven meer en meer af naar het buiten-
land. Ruim één op de tien hier aangeschafte vrachtau-
to’s wordt binnen enkele maanden geëxporteerd naar 
Oost-Europa, waar heel wat grotere Nederlandse ver-
voerders eigen vestigingen hebben. Een groeiend aan-
tal voertuigen wordt zelfs rechtstreeks op buitenlands 
kenteken geregistreerd.

Veroudering
In de beroerdste jaren na de crisis, de jaren 2009 tot en 
met 2012, werd maar mondjesmaat geïnvesteerd in ver-
vanging. Dat leidde tot een veroudering van de vloot. Nog 
steeds is het aandeel van de piekjaren 2007 en 2008 daar-
in groot. Er rijden nog bijna twee keer zoveel vrachtau-
to’s rond uit die piekjaren als uit de daljaren 2009 en 
2010. Die voertuigen uit de piekjaren zijn nu zeven jaar 
oud, hetgeen in het wegvervoer meestal nog betekent dat 
ze technisch en/of economisch versleten zijn.
Deze vervangingsvraag zal dit en volgend jaar een im-
puls aan de truckmarkt geven. Van een hausse wil ING 
niet spreken. ‘Maar gezien het feit dat transporteurs re-
servecapaciteit hebben afgebouwd en zoveel mogelijk 
‘lean and mean’ opereren, geeft dit wel een stevige ba-
sis aan de vervangingsmarkt.’
Intussen is de Nederlandse truckvloot de laatste jaren 
fors gekrompen in vergelijking met het jaar 2009. Begin 
vorig jaar had die vloot een omvang van 136.000 eenhe-
den, ruim 13.500 eenheden oftewel 9% minder dan in 
2009. Je kunt ook zeggen dat de volledige afzet van één 
jaar is weggevallen. Opvallend is dat de vloot van bak-
wagens in die periode met 13% veel sterker kromp dan 
de vloot van trekkers (-5%). De trekkervloot bleef sinds 
2010 op peil, terwijl veel oudere bakwagens werden af-
gedankt en niet vervangen.
Sinds enkele jaren is de bakwagenvloot iets kleiner dan 
de trekkervloot. Dat heeft te maken gehad met de te-
rugval in de investeringen in bouwvoertuigen, maar ook 
met de onzekerheid waarin ondernemers verkeren 
door de opmars van het webwinkelen. Waarschijnlijk 
moet, om de markt voor ‘e-commerce’ goed te bedie-
nen, eerder worden geïnvesteerd in kleiner materieel, 
zoals bestelwagens, al dan niet elektrisch aangedreven.

In nieuwe voertuigen wordt 

beperkt geïnvesteerd. 

De meeste vraag is 

vervangingsvraag.

Van ketenregie tot social 
media strategie
Hou je kennis op peil! Het nieuwe 
adres voor vaktitels in transport en 
logistiek: moevers.nl
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Waar is de railshut
Rotterdam en Amsterdam met partijen, maar een eind-
of voorconclusie is er nu nog niet. Dat moet wachten, 
maar ik kom zeker met een antwoord. Ik wil de markt 
straks weer met een open vizier tegemoet treden.’ 
Of het na tien maanden van uitstel op uitstel niet beter 
is om een punt te zetten achter de oude Milaan-shuttle, 
wil hij voorlopig niets weten. ‘Nogmaals. Ik doe even 
geen uitspraken. Daar wil ik het bij laten.’

DMS Cargo 
Intussen lijken op de achtergrond de kaarten rond He-
rik Rail opnieuw te worden geschud. Businesspartner 
Michel van Haagen heeft zich eind januari terugtrokken 
als bestuurder uit Herik Rail, blijkt uit de inschrijvings-
akte bij de Kamer van Koophandel. Ook blijkt de BV 
weer een volledige dochteronderneming te zijn van In-
ternatio Herik, de holding van Gerard van den Herik. 
Haag ll, het investeringsvehikel van Michel van Haagen, 
is als aandeelhouder verdwenen uit de stukken. 
Michel van Haagen bevestigt over de telefoon dat hij 
zich op 21 januari als bestuurder van Herik Rail heeft te-
ruggetrokken ‘omdat het niet verstandig was om met 
twee kapiteins op het schip verder te gaan. Er is echter 
geen slaande ruzie of zo tussen Gerard en mij.’ Hij wijst 
er verder wel op dat hij nog ‘steeds een belang heeft van 

De nieuwe BV van Herik Rail, waar oud- 
beleggingsadviseur Michiel van Haagen 
van Staalbankiers begin vorig jaar als-
mede-aandeelhouder was toegetreden, 
werd in mei 2014 ‘tijdelijk uit de roula-
tie’ genomen, melden de twee bestuur-

ders op de website van het spoorbedrijf. Door het ‘snel 
veranderende transportlandschap met wisselende be-
zetting en materieel’ vond Herik het al na acht weken 
tijd om een aantal zaken ‘strategisch te heroverwegen’. 
Die strategische heroverweging duurt nu al bijna een 
jaar zonder dat de goederentrein vanuit de Amsterdam-
se Westhaven een rentree heeft gemaakt in de markt. 
Initiator Van den Herik zelf heeft onder meer via deze 
krant wel diverse keren een comeback aangekondigd, 
maar uiteindelijk leverde overleg met nieuwe geld-
schieters en railoperator DB Schenker niets op. 
Van den Herik laat nu over de telefoon weten dat het 
geloof in een herstart er nog steeds is, maar heeft ver-
der ‘niets nieuws’ toe te voegen aan de huidige status 
quo. ‘Ik ga geen tijdstip, maand of kwartaal meer noe-
men, want dat werkt gewoon in mijn nadeel’, zegt hij. 
Zelfs op de vraag of de markt nog dit jaar de herstart 
van de railshuttle mag verwachten, wil hij voorlopig 
geen antwoord geven. ‘Ik ben bezig met gesprekken in 

De railshuttle naar Milaan 

werd na acht weken even 

geparkeerd, de trein naar 

Mongolië daarentegen 

houdt het al twintig jaar 

vol. En met nieuwe 

manieren om trailers over 

rails te vervoeren lijkt de 

spoorsector niet stil te 

zitten. Toch kan het nog 

wel wat innovatiever, 

oordeelt Spoorman van het 

jaar Wil Versteijnen in een 

interview waar dit dossier 

mee besluit.
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Het begon allemaal heel mooi. Oud-

minister Karla Peijs (Verkeer) knipt op 

3 maart vorig jaar in de Amsterdamse 

Westhaven het lint door voor de eerste 

vrachtshuttle van Herik Rail voor 

Milaan. Op de achtergrond in de stofjas 

initiatiefnemer Gerard van den Herik.

Foto: Herik Rail

tle van Gerard van den Herik? 
Van Haagen is nu naar eigen zeggen ‘druk bezig’ om al-
ternatieve fi nanciers te vinden voor DMS Cargo. ‘Ik 
geef het zeker nog enkele maanden, maar dan moet er 
wel wat tastbaars liggen.’ 

OverNight Express
De railshuttle van Herik Rail past eigenlijk in een lange 
traditie van Amsterdamse railprojecten die zijn mis-
lukt. Zo was er luchtvrachttrucker Balkenende Cargo 
die het in 1998 probeerde met een luchtvrachttrein tus-
sen de Amsterdamse Westhaven en Frankfurt. Opval-
lend detail is dat deze shuttle het maar twee maanden 
volhield. Ook de OverNight Express, een combinatie 
passagiers/vrachttrein van Railion Benelux en NS Inter-
nationaal tussen Amsterdam en Milaan hield het ander-
half jaar vol en verdween in 2000. Weinig lading en sub-
stantiële verliezen deden de trein de das om. De trein 
was bedoeld om versproducten als bloemen naar Italië 
te vervoeren, ‘maar er is werkelijk geen spruitje op die 
trein meegegaan’, zei destijds manager Johan ter Poor-
ten van Railion. Intercontainer-Interfrigo kondigde la-
ter in 2002 nog eens aan met een nieuwe snelle goede-
rentreinverbinding tussen Amsterdam en Milaan te 
willen komen, maar ook dit initiatief haalde het niet 
door onvoldoende ladingaanbod. 

29,9% in Herik Rail’ en als minderheidsaandeelhouder 
en stille vennoot nu meer een rol op de achtergrond wil 
vervullen. 
Daarnaast heeft Van Haagen bijna gelijktijdig met zijn 
vertrek uit Herik Rail een nieuwe vennootschap opge-
zet onder de naam Dutch Multimodal Solutions (DMS) 
Cargo. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koop-
handel wil het bedrijf zich richten op ‘goederenvervoer, 

waaronder begrepen versproducten, al dan niet per 
spoor’. De nieuwe zakenpartner van Van Haagen in 
DMS Cargo is Bram Schoneveld, die volgens zijn eigen 
gegevens op LinkedIn sinds 2013 werkzaam is voor He-
rik Rail. Schoneveld was daarvoor als planner actief bij 
het bedrijf Ferroverde en Fresh Chain, een groothande-
laar in bloemen. 

DMS Cargo wordt door Van Haagen omschreven als 
een ‘multimodale expediteur’ die is opgezet om onder 
meer lading te acquireren voor de railshuttle van Herik, 
maar ook voor andere railoperators. ‘We hebben DMS 
Cargo opgericht omdat klanten er op wezen dat indien 
wij ook expeditie-activiteiten ontplooien onder de vlag 
van Herik Rail wij als spooroperator rechtstreeks con-
curreerden met hen. Daarom blijft Gerard de operatio-
nele kant doen en ik met DMS Cargo richt me op de ex-
peditie.’ Van Haagen is nog steeds optimistisch dat 
Herik Rail een vervolg krijgt. ‘We hebben nu een com-
mitment van 62% voor de shuttle. Daarmee zouden we 
zo van start kunnen gaan.’ Op de vraag waarom dit dan 
niet gebeurt, verwijst hij naar zijn zakenpartner. ‘Voor 
een antwoord moet je echt bij Gerard zijn.’ 
DMS Cargo is voorlopig ook nog niet actief. Een web-
site is nog onder constructie, terwijl de telefoon op het 
kantooradres in de Amsterdamse haven staat doorge-
schakeld naar het mobiele nummer van Van Haagen. 
‘We zoeken nog investeerders voor het noodzakelijk 
werkkapitaal’, geeft de ondernemer als verklaring. ‘We 
waren dicht bij een deal met een geldschieter, maar die 
heeft zich op het allerlaatste moment om onduidelijke 
redenen teruggetrokken. We zijn weer teruggeschoten 
in de tijd.’ 

Ruim een jaar geleden gaf oud-minister Karla Peijs 
(Verkeer) het startschot van de nieuwe railshuttle van 
Herik Rail tussen Amsterdam en Milaan. Het gedurfde 
railproject van spoorondernemer Gerard van den Herik 
moest vooral met bloemen en ander versgoed 

Amsterdam direct op de Nederlandse spoorkaart 
zetten, maar na twee maanden bleek dat de 

Amsterdamse bravoure niet genoeg was om 
van de shuttle een succes te maken. Een 

lange time-out volgde. 

JOHN VERSLEIJEN

Twee kapiteins op het schip 

was niet verstandig. 
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Pootgoed naar Mongolië

‘Met onze transporten naar 
Mongolië bewegen we mee 
met de seizoenen’, zegt Ro-
nald de Heer, manager bij 
het in Oldenzaal gevestigde 
Looze Expeditie. ‘Voor het 

pootseizoen begint brengen we er plantuien en poot-
aardappelen naartoe, als de oogst nadert vervoeren we 
landbouwmachines.’ Divers was de lading altijd al. Het 
begon twintig jaar geleden met levensmiddelen en 
drank. ‘Vooral heel veel wodka.’
De expeditie naar het Aziatische land kwam op gang na-
dat Looze in de Duitse stad Trier in contact was geko-
men met een vertegenwoordiger uit Mongolië. ‘Het 
land was zogezegd net bevrijd van het communistische 
juk van Rusland’, herinnert De Heer zich. ‘Er bestond 
echter een grote afkeer van Russische en Chinese pro-
ducten, terwijl Europese producten populair zijn.’ 
Hoewel Looze via verschillende modaliteiten goederen 
naar Mongolië brengt, gaat 80% van de lading per spoor. 
‘Goederen met een afwijkende ladinggrootte transpor-
teren we met vrachtwagens. Dit geldt ook voor lading 
die er sneller moet zijn dan de 25 tot 30 dagen die de 
trein erover doet.’ Indien voor de goedkoopste optie 
wordt gekozen, gaan de goederen per schip naar China 
en dan verder per spoor. Deze vorm neemt ongeveer 
zestig dagen in beslag. 

Oponthoud aan de grens
Door ervaring wijs geworden maakt De Heer een voor-
behoud bij de transittijden. ‘Het moet niet al te zeer te-
genzitten aan de grens.’ Daarmee adresseert de mana-
ger een probleem dat in twintig jaar tijd niet 
veranderde: de enorme bureaucratie, zowel in de lan-
den waar het transport doorheen voert, als in Mongolië 
zelf. ‘Het is een modern land geworden, maar de amb-
telijke molens werken traag. Dat is een valkuil als je er 
geen ervaring mee hebt.’
Looze heeft vanaf zijn douaneloods in Oldenzaal een 
eigen groupagedienst per container, met afhankelijk 
van het aanbod een frequentie van twee of drie keer per 
maand. ‘Concreet komt het erop neer dat een trein van-
uit een Europese railterminal naar de grens tussen Po-

len en Wit-Rusland rijdt’, legt De Heer uit. Aan de Wit-
Russische grens worden de containers op een andere 
trein gezet, vanwege de afwijkende spoorbreedte. Ver-
volgens gaat de lading via Rusland naar Mongolië. ‘De 
grensovergangen zijn het grootste probleem. Elke keer 
dat je aan de Russische grens staat kunnen bepalingen 
veranderd zijn of wordt regelgeving anders uitgevoerd.’ 

Sancties
De sancties die Rusland in 2014 afkondigde op verschil-
lende Europese producten hebben het zakendoen niet 
eenvoudiger gemaakt. ‘Eigenlijk is doorvoer niet getrof-
fen door sancties, maar in de praktijk hanteert men een 
lijst met gesanctioneerde producten voor doorvoer.’

De Heer werkt samen met een Russische partner die 
het transport door Wit-Rusland en Rusland organi-
seert. ‘We werken inmiddels al meer dan vijftien jaar sa-
men.’ Ook in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië, 
heeft Looze een partner.
Retourlading is er veel minder, het land voert niet veel 
uit, behalve tenten en onderdelen van mijnbouwmachi-
nes. De Heer: ‘De mijnbouw is enorm in opkomst, veel 
machines brengen we erheen, soms wekelijks, bij defec-
ten komen onderdelen weer retour.’
Met betrekking tot het transport van de uien en aard-
appelen valt op dat Looze geen gebruik kan maken van 
reefer-containers. ‘De stroomvoorziening in Rusland 
kan niet gegarandeerd worden.’ Om die reden paste de 
expediteur standaardcontainers aan door het aan-
brengen van ventilatiegaten. ‘Het vervoer van het 
pootgoed gaat op die manier al jaren goed, maar we 
kunnen geen garantie geven.’

Met onze transporten naar 

Mongolië bewegen we mee 

met de seizoenen.

MELS DEES

Twintig jaar geleden begon Looze 
Expeditie met regelmatig transport naar 
Mongolië. De aard van de lading 
veranderde, de bureaucratie bleef.

Vooruitgang in uw goederenvervoer

Hupac is uw partner voor logistiek maatwerk. Vakkundig, betrouwbaar en onaf-
hankelijk. Dankzij ons uitgebreide Europese netwerk zetten wij uw goederen met 
gemak van de weg op het spoor. Zo combineren we de voordelen van beide 
modaliteiten. Hupac innoveert en investeert in eigen materieel als wagons, 
terminals en IT-oplossingen. Intermodaal transport wordt de toekomst van het 
goederenvervoer. Hupac is er klaar voor.

www.hupac.ch    info@hupac.ch    Tel. +41 91 6952800
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Zeiltrailers met banden 
welkom op het spoor

begeleid vervoer. We zijn ook af van het gepuzzel om 
aan de rij- en rusttijden te voldoen.
Dan is er de besparing op brandstofkosten en op de kos-
ten van banden. Ook wordt de levensduur van de trailer 
aanzienlijk verlengd als deze niet over de weg maar over 
het spoor wordt getransporteerd. De verzekeringspre-
mie kan omlaag. De fi le kan worden vermeden. Het ver-
voer kan ook plaatsvinden op nationale feestdagen, als 
op het Franse wegennet een rijverbod voor vrachtver-
keer van kracht is. En er is nog een voordeeltje: bij inter-
modaal vervoer geldt een hoger gewichtsmaximum.
Meteen in 2007 begon Lorry-Rail, waarvan Modalohr 
trouwens één van de aandeelhouders is, met het sme-
den van plannen voor soortgelijke diensten elders in 
Europa. De Franse dienst is inmiddels gekoppeld aan 
diensten tussen Bettembourg en Scandinavië, die wor-
den uitgevoerd door het Zweedse Green Cargo. Zulke 
spoordiensten waren voorheen vaak geen goed alterna-
tief voor het wegvervoer. Heel veel wegvervoermateri-
eel was ongeschikt voor het spoor. Maar het spoor heeft 
zich in de loop der jaren leren aanpassen. En het weg-
vervoer, zie het voorbeeld van de megatrailer van Ewals, 
past zich op zijn beurt aan het spoor aan.

En weer een stap vooruit. Sinds kort kan 
Ewals Cargo Care in trailers met zeilen 
uitdijende lading over het spoor tussen 
de Benelux, Zuid-Frankrijk en Spanje 
laten vervoeren. Het bedrijf heeft in sa-
menwerking met de trailerbouwer zijn 

Mega Huckepack XLS-trailers zodanig aangepast dat 
de zeilen bij bepaalde ladingsoorten niet meer uitdijen, 
zodat de maximaal toegestane breedte niet langer 
wordt overschreden.
Begin maart werd een proef gehouden met het vervoer 
van een lading banden, in dit geval van Goodyear, tus-
sen Bettembourg in Luxemburg en het Zuid-Franse Le 
Boulou, bij Perpignan en de grens met Spanje. Dat ge-
beurde in een zeiltrailer waarvan de wanden extra wa-
ren verstevigd en konden worden aangespannen. 
Waar ladingen banden normaal tijdens de rit wat gaan 
uitzetten en tegen de zeilen gaan drukken, werd dat 
met de aangepaste trailer voorkomen. Daarmee is ook 
de trein nu een geschikt vervoermiddel geworden 
voor zulke lading. De spoorvervoerder, Lorry-Rail, gaf 
Ewals na deze geslaagde proef goedkeuring voor 
soortgelijke transporten over deze belangrijkste 
spoorroutes tussen het noorden en het zuiden van Eu-
ropa. Ewals heeft genoeg klanten voor het bandenver-
voer. Behalve Goodyear wist het bedrijf uit het Lim-
burgse Tegelen onlangs nog een viertal 
bandenproducenten aan zich te binden.
Ewals Cargo Care ontwikkelde de nieuwe trailers in ei-
gen beheer, volgens het ‘XLS-systeem’ en heeft er ook 
patent op verkregen. De trailers zijn constructief ster-
ker en veiliger dan standaardtrailers en daarmee ge-
schikt voor het vervoer van uitdijende lading, zoals ban-
den, big bags en losse goederen die de neiging hebben 
onderweg in het zeil te gaan hangen. Het wordt daar-
mee mogelijk zulke lading legaal over de weg en het 
spoor te transporteren, omdat de maximaal toegelaten 
breedte niet wordt overschreden.
Het bedrijf begon in 2013 meteen met de toevoeging 
van 250 van zulke trailers aan zijn vloot. Vorig jaar en 
dit jaar stromen er nog honderden trailers binnen. De 
bedoeling is uiteindelijk een vloot van drieduizend 

XLS-trailers op te bouwen. Samen met de fabrikanten, 
Krone en Schmitz, blijft Ewals de trailer ook verder 
doorontwikkelen.

Zijwaarts laden
Tussen Luxemburg en Perpignan is Ewals al jaren klant 
bij spoorexploitant Lorry-Rail. Dit bedrijf werkt op het 
traject samen met Modalohr, een innovatief Frans be-
drijf dat een systeem heeft ontwikkeld voor het beladen 
van treinen met trailers zonder dat daaraan een kraan 
te pas moet komen. De trailers worden ‘zijwaarts’ en 
horizontaal geladen op een treinwagon met een ver-
laagde laadvloer, die slechts 22 centimeter boven de 
rails uitkomt.
Met de dienst begon Lorry-Rail in 2007. De tractie 
wordt geleverd door SNCF. De 1060 kilometer tussen 
het uiterste noorden en het uiterste zuiden van Frank-
rijk wordt in vijftien uur afgelegd, waarbij vooral de 
nachtelijke uren worden gebruikt. Er zijn vier vertrek-

ken per dag in beide richtingen en de dienst wordt ze-
ven dagen per week uitgevoerd. Ewals laat met deze 
dienst duizenden trailers per jaar onbegeleid over het 
traject vervoeren. De voordelen van intermodaal ver-
voer over deze afstand liggen voor de hand. Om te be-
ginnen spaart de vervoerder zich tol uit. Weliswaar is 
de ‘écotaxe poids lourds’ er in Frankrijk niet gekomen, 
maar op belangrijke delen van het Franse snelwegnet 
moet uiteraard al lang tol worden betaald, bij de ‘péage’. 
Verder is de vervoerder voor het spoortraject geen 
loonkosten van chauff eurs kwijt, want het gaat om on-

FOLKERT NICOLAI

Het spoor wordt voor steeds meer lading en ladingdragers 

geschikt. Banden en big bags in zeiltrailers bijvoorbeeld 

waren taboe op het spoor. Sinds kort niet meer.

De bedoeling is uiteindelijk 

een vloot van drieduizend 

XLS-trailers op te bouwen.

Als het wegtransport zich aanpast aan het spoor, zoals met deze trailers, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor intermodaal vervoer. Foto: Ewals

‘DUITS LIJNTJE’ BLIJFT IN ONBRUIK
Soms heeft het spoor het nakijken. Neem de in onbruik geraakte 

goederenspoorlijn tussen Boxtel en Veghel, het zogenoemde ‘Duitse 

Lijntje’. De provincie Noord-Brabant heeft onderzocht of een rendabele 

heringebruikneming ervan haalbaar is. De conclusie van dat onderzoek, 

uitgevoerd samen met een aantal gemeenten en met terminalbeheer-

der Inland Terminal Veghel, luidt helaas: ‘neen’. Het zou meer kosten 

dan het zou opleveren. Want er zijn te weinig verladers in de omgeving 

te vinden die wel lading op het spoor zouden willen zetten. Er zijn in de 

regio wel degelijk verladers die naar alternatieven voor het wegvervoer 

op zoek zijn. Maar die hebben de afgelopen jaren voor vervoer per 

binnenschip gekozen. We kunnen hier bijvoorbeeld chocoladerepenfa-

brikant Mars en bierbrouwer Bavaria noemen, die fl inke ladingpakket-

ten op de terminal in Veghel op het binnenschip zetten. Aan hen zal 

het niet liggen, maar voor een herboren Duits Lijntje hebben ze 

klaarblijkelijk even onvoldoende lading.
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Twee jaar geleden reed de eerste trein 
van Tilburg naar het Slowaakse Bratis-
lava. Danube Gate was een feit. Een 
mijlpaal in de historie van de jonge Til-
burgse railterminal. Maar ook een mijl-
paal die nieuwe inzichten gaf, aldus Wil 

Versteijnen. ‘Danube was een try-out. Er bleek genoeg 
aanbod van containers te zijn voor twee treinen per 
week, maar we konden internationaal eigenlijk niet 
goed meedoen. Je moet als terminal dan voor e-locs 
toegankelijk zijn.’
Alle hoofdbanen in Nederland zijn voorzien van elek-
tra. De afslagen naar de terminals zijn dat echter niet. 
Daardoor moest op Kijfhoek of in Duitsland de elektri-
sche locomotief (e-loc) gewisseld worden voor een
dieselloc, om in Tilburg binnen te kunnen lopen vanaf 
de Brabantroute. Een fl inke kostenpost, want iedere 
minuut dat een trein stilstaat, kost dat euro’s en neemt 
de kans op fouten toe. Bovendien werd door de locwis-
sel de transittijd langer. ‘We zijn met de gemeente en 
met de provincie in gesprek gegaan over de Beter Be-
nutten-regeling. Er ligt nu een akkoord, vanaf eind 2015 
of begin 2016 is Railport Brabant als enige inland-
spoorterminal in Nederland ontsloten voor een e-loc. 
Alle partijen dragen een deel bij in de kosten. Hierdoor 
kunnen e-locs onze terminal aanlopen en is er geen last 
mile meer nodig. Dit zal een fl inke kosten- en tijdbespa-
ring opleveren. Op korte afstanden blijven we mis-
schien wel met diesellocs rijden, maar internationaal 
zeker niet.’ 
De elektrifi cering is niet de enige troef die Versteijnen 
op zak heeft. Er komt eindelijk schot in de Duitse aan-
sluiting op de Betuweroute. De Duitsers beginnen dit 
jaar met werkzaamheden die in 2022 klaar moeten zijn. 
Ook moet rond die tijd de Boog bij Meteren klaar zijn. 
Met de aanleg van de zogenoemde spoorboog wordt het 
voor treinverkeer mogelijk om in zuidelijke richting 
naar Den Bosch en Venlo af te buigen. ‘Je kunt dan van-
uit de Betuweroute direct de Brabantroute op, dat po-
sitioneert Tilburg beter qua railinfrastructuur. Dat is 
een must bij een logistieke hotspot.’
Railport Brabant bestaat uit twee spoorterminals: een 
in Eindhoven en een in Tilburg. Dagelijks (14x per 
week) vertrekken vanuit Rotterdam goederentreinen 
naar beide plaatsen. De afhandeling in de Rotterdamse 
haven duurt echter vaak uren, een doorn in het oog van 
de operators en cargadoors. Er is nu geen interne baan 
tussen de Eerste en Tweede Maasvlakte. Treinen moe-
ten voor kleine aantallen containers meerdere termi-
nals aandoen, onder meer Euromax, ECT en APM 2 en 
vanaf eind dit jaar de RWG. ‘Iedere terminal heeft an-
dere slottijden, die enorm lang zijn. Als je een trein van 
600 meter wilt laden en lossen, dan moet je hem opde-
len in drie delen voor drie terminals. Dan moet je later 
alles weer koppelen, je bent je wagonset de hele dag 
kwijt, een enorme kostenpost. Op termijn zal de con-
tainer wel naar de trein toekomen, maar dat kan nog ja-
ren duren.’ 
De Tilburgse binnenvaartterminal (BTT) kan in prin-
cipe een binnenvaartschip laten varen om de contai-
ners in Tilburg te bundelen voor het spoor, maar ook bij 

MALINI WITLOX

Wegvervoer, binnenvaart en spoor. 
Het imperium van de Tilburgse 
ondernemer Wil Versteijnen strekt 
zich over steeds meer modaliteiten 
uit. Vorig jaar werd hij zelfs 
Spoorman van het Jaar bij een 
verkiezing van Rail Cargo. De 
topman van de GVT Group of 
Logistics voorziet groei op het 
spoor, maar maakt zich ook zorgen 
over de kosten en over het gebrek 
aan innovatie.

’Spoorsector 
innoveert 
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Rockwool, de Deense producent 

van steenwol, gaat in Roermond 

naast zijn fabriek aldaar een 

nieuw distributiecentrum 

bouwen op een kavel van negen 

hectare. Het bedrijf, al sinds 1968 

gevestigd op bedrijventerrein 

Roerstreek, wil af van de vele 

vrachtautobewegingen die het 

dagelijks moet laten maken 

tussen de fabriek en de opslag- en 

distributiehal, die op twee 

kilometer afstand van die fabriek 

ligt. Dagelijks moet tussen fabriek 

en distributiecentrum meer dan 

honderd keer met vrachtauto’s 

worden gereden. Rockwool kreeg 

daar letterlijk het heen en weer 

van. 

Mol Cargo heeft onlangs drie 

Volvo FM 370 trekkers in gebruik 

genomen. De trucks zijn uitgerust 

met een Volvo Gold Contract, 

waardoor op afstand de service-

behoefte kan worden bekeken. De 

specialiteit van het bedrijf, dat 

ruim tachtig jaar bestaat, is de 

logistiek rondom motoren en 

scooters. Met vijftig trekkende 

eenheden wordt het transport 

uitgevoerd. Vanuit de fi jnmazige 

distributie is Mol Cargo daarnaast 

dan ook all round transporteur, 

gespecialiseerd in groupage, 

zowel deel- als complete ladingen. 

Ook heeft Mol Cargo een opslag-

capaciteit van ruim 11.000 m2. 

C & H Euser Transport uit 

Barendrecht is een familiebedrijf 

dat zich voornamelijk bezighoudt 

met nationale distributie. Aan de 

vloot van driehonderd trekkende 

eenheden zijn er twaalf MAN TGX 

18.400 trekkers toegevoegd. Euser 

vervoert onder andere pakketten 

voor zowel de farmaceutische 

industrie als voor de bouw en de 

automotive sector. Verder verzorgt 

Euser onder meer de logistiek 

voor een horeca-groothandel met 

bakwagens. Daarnaast zet het 

bedrijf trekker-oplegger combina-

ties in voor de belevering van 

supermarkten en de distributie 

van geconditioneerde levensmid-

delen. Hoe uiteenlopend al deze 

disciplines ook mogen zijn, ze 

hebben gemeen dat fl exibiliteit 

en betrouwbaarheid absolute 

prioriteit hebben.

Logistiek dienstverlener Damco 

heeft een nieuw kantoor in 

Eindhoven geopend. Damco 

verwacht vanuit de Brainport 

Eindhoven dichterbij potentiële 

klanten, verladers en toeleveran-

ciers te zitten. En Eindhoven is ook 

dichtbij de onlangs uitgebreide 

binnenvaartterminal in Tilburg. 

Met ingang van 29 maart maakt 

ook Transpa Emmen uit Erica in 

Drenthe deel uit van Greenport 

Logistics. De transporteur is 

volledig gespecialiseerd in het 

transport van bloemen en planten 

tussen verschillende schakels in 

de sierteeltketen. Met de toetre-

ding van Transpa Emmen vergroot 

Greenport Logistics de dekkings-

graad in Nederland aanzienlijk. 

Het samenwerkingsverband telt 

nu acht logistieke dienstverleners. 

Naast Transpa Emmen zijn dat De 

Winter Logistics, M. van der Helm 

Logistics, Kuiper Transport, Van der 

Slot Transport, Mercuur Smart 

Logistics, Schiffer GmbH en 

Greenport Logistics GmbH. 

Het wagenpark van Donderwin-
kel Transport uit Steenderen is 

uitgebreid met vier nieuwe 

Volvo’s type FH 4x2T, 420 pk en 

460 pk met Globetrotter cabine. 

Drie van de vier zijn voorzien van 

een Estepe 4,5t midlift as die 

tevens geschikt zijn voor LZV-

inzet. Ze zijn onder andere 

voorzien van een Fuel & Economy-

pakket en een Airfl ow-pakket. De 

Volvo FH trekkers  worden voor 

het transport van verse en 

diepgevroren aardappelproducten 

hoofdzakelijk ingezet in de 

Benelux met uitschieters naar 

Duitsland en Frankrijk. Ze worden 

ingezet als normale combinatie 

maar ook als LZV met een 

jaarkilometrage van rond de 

140.000 kilometer. 

Deze maand zijn de directie en 

een aantal stafafdelingen van 

logistiek dienstverlener DB 
Schenker Logistics Nederland 
naar een andere locatie in Tilburg 

verhuisd. Door de groei van de 

logistiek en transportvestiging op 

industrieterrein Katsbogten, langs 

snelweg A58 in Tilburg, werd de 

beschikbare kantoorruimte 

ontoereikend. Daarom is gekozen 

voor een locatie aan Maidstone 

(Tradepark 58), op een steenworp 

afstand van de oude locatie. 

De Bieze Food Group uit Nijkerk 

en Müller Fresh Food Logistics uit 

Holten gaan een strategische 

samenwerking aan. Voor de Bieze 

Food Group is een nieuw distribu-

tiecentrum in aanbouw in de 

regio Food Valley in Nijkerk. Het 

pand wordt over een jaar in 

gebruik genomen. Müller Fresh 

Food Logistics huurt een deel van 

het pand en voert de regie over de 

Nederlandse transportstromen 

van de Bieze Food Group en 

concentreert een deel van zijn 

eigen klantstromen in Nijkerk.

BEDRIJFSNIEUWSbreekt. Er is ook geen innovatie als het gaat om het vol-
gen van lading met gps-coördinaten. Heel veel nieuwe 
technieken en innovaties worden niet toegepast in de 
spoorsector. Dat ligt deels aan Prorail en deels aan de 
railoperators. Het heeft waarschijnlijk te maken met de 
hoge kilometerprijs op het spoor, waardoor ze geen 
geld hebben voor extra investeringen.
Momenteel is het op de Brabantroute erg druk. De GVT 
kan ook naast zijn vaste slots nog wel treinen laten rij-
den, maar met name tussen Tilburg en de fl essenhals 
van Kijfhoek is het dringen. Als de Betuweroute aan 
Duitse zijde klaar is, zullen meer treinen van de Bra-
bantroute verdwijnen. Helemaal geen goederentreinen 
langs de stad is echter geen optie. ‘Je moet een goede 
verdeling krijgen tussen personenvervoer en goede-
renvervoer. We hebben dure spoorterminals in Tilburg, 
Eindhoven en Venlo. Als je geen treinpaden krijgt, heb 
je niets aan die terminals. Als wij met meer internatio-
nale treinen gaan rijden en de Duitse aansluiting nog 
niet klaar is, wordt het overigens passen en meten op 
de Brabantroute. Het wordt druk, maar er is helaas 
geen andere oplossing.’ 

Door de hoge treinkosten per kilometer is in Nederland 
spoor duurder dan de vrachtwagen. Op internationale 
trajecten kan het even duur zijn, mits je punt-punt kan 
rijden en een goede bezettingsgraad hebt. Veel verla-
ders waar Versteijnen komt, willen echter tarieven die 
onder die van wegvervoer liggen. ‘Leg me dat nu eens 
uit, waarom zou spoorvervoer goedkoper moeten zijn 
dan wegvervoer? Verladers kijken bovendien niet naar 
de kosten dieper in de keten. Als hier morgen een trein 
uit Oost-Europa stopt met veertig wagons en er is geen 
ruimte in de loods, dan kan ik de containers een paar 
dagen op de terminal laten staan. Als er veertig vracht-
wagenchauff eurs staan, kan dat niet. Dan moet die con-
tainer meteen gelost worden, wat voor extra kosten 
zorgt.’
Concrete groeiprognoses voor de komende jaren heeft 
de ondernemer niet. ‘Wel heb ik het gevoel dat het aan-
deel spoorvervoer zal stijgen. Er worden meer produc-
ten in Oost-Europa gemaakt die weer naar West-Euro-
pa gaan. Daarnaast stijgt de Maut en speelt de nieuwe 
rij- en rusttijdenwet mee, waardoor er een chauff eurs-
tekort kan ontstaan. De binnenvaart is geen optie, met 
de boot ben je naar Oost-Europa 12 dagen onderweg. 
Dan is spoor de enige modaliteit die je overhoudt.’

binnenvaart ontstaan in Rotterdam fl inke vertragingen 
door een gebrek aan goede afhandelingscondities, al-
dus Versteijnen. En de ligtijden in de Rotterdamse ha-
ven zijn hoog. ‘De enige andere snelle optie is het truc-
ken van containers, maar als we dat gaan doen halen we 
de modal-shift eisen voor de Tweede Maasvlakte niet. 
Dan zijn we het paard achter de wagen aan het span-
nen.’

Kilometerkosten
Dan een andere doorn in het oog. De hoge kilometer-
kosten die de overheid op het spoor doorrekent. Die 
kosten zijn de laatste jaren continu verhoogd, een stij-
ging van tientallen procenten. ‘De overheid zal de jaar-
lijkse verhoging moeten maximaliseren. Anders krijg je 
straks een omgekeerde modal shift. De infrakosten op 
de korte spoorafstanden zijn eigenlijk te hoog om trei-
nen te kunnen laten rijden. Den Haag draait dan zelf het 
spoorproduct de nek om. Je krijgt dan weer enorme 
fi les op de A16 en je zult alles dubbel over moeten slaan. 
Dat is ook een kostenpost.’
Nu de Betuweroute in Duitsland nog niet klaar is en er 
nog geen e-locs in Tilburg kunnen stoppen, lift de GVT 
vaak mee met treinen op Duitsland die in Neuss ver-
trekken. In de toekomst wil Versteijnen meer gaan sa-
menwerken met andere railoperators, zodat er ook 
meer aanbod komt. ‘Het is een kip-eiverhaal. Zonder 
frequentie heb je geen klanten en zonder klanten heb je 
geen frequentie. Ik verwacht straks wel groei. Er is veel 
behoefte van bedrijven in de regio om internationale 
containers in Brabant in te kunnen leveren. Maar om 
meer lading te krijgen en te kunnen samenwerken en 
met hoge frequenties te kunnen gaan rijden, moet je 
eerst elektrisch ontsloten zijn. Over Tilburg-Bratislava 
doen we nu twee dagen. We kunnen straks, als we sa-
menwerken met andere partners, nog meer bestem-
mingen via Tilburg afwikkelen. Ook willen we als Rail-
port Brabant andere routes aan gaan bieden, 
bijvoorbeeld naar Zuid-Europa, als daar vraag naar is. 
Dat is ook de reden dat we de naam Danube Gate niet 
meer gebruiken, we willen niet aan elke frequentie een 
naambordje hangen.’

Geen innovatie
Het gesprek vindt twee weken plaats nadat in Tilburg 
een passagierstrein en een goederentrein met gevaar-
lijke stoff en tegen elkaar opbotsten. Het treinverkeer 
was drie dagen gestremd, ook stuurden Brabantse bur-
gemeesters direct een brandbrief naar de overheid. Ver-
steijnen: ‘Dat is typisch Nederlands. Als er op de A2 
honderd auto’s bij een kettingbotsing betrokken raken, 
hoor je daar een dag later niemand meer over. Je moet 
de discussie over goederenvervoer door de achtertuin 
niet voeren, we hebben gewoon geen andere optie. Bo-
vendien negeerde de machinist een rood sein. Wel vind 
ik de professionalisering in spoorland ver te zoeken. 
Het traject was niet voorzien van de verbeterde versie 
van ATB. Dat komt er nu wel. Maar het is symptoma-
tisch voor spoorland. De hele manier van werken, het 
plannen en doen, het snel kunnen acteren, dat ont-

Je moet een goede 

verdeling krijgen tussen 

personenvervoer en 

goederenvervoer.

Gespecialiseerd in 
spoorvervoer naar 

Oost-Europa, Rusland 
en de voormalige 
Russische republieken, 
China, Mongolië en het 
Verre Oosten

20ft/40ft containers, 
conventionele- en 

koelwagons alsmede 
normale huif- en 
koelauto’s 

Eigen groupage-
dienst naar Mongolië 

Marconistraat 23 - Postbus 223 - 7570 AE Oldenzaal 
T 0541 533232 - E expeditie@looze.nl - I www.looze.nl
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Websites belangrijkste 
MELS DEES

Tijdens het derde Marketing 
Congres dat Nieuwsblad Trans-
port vorige week organiseerde, 
presenteerde Publishing Mana-
ger Arie van Dijk (foto links) de 
resultaten van onderzoek naar de 
inzet van marketing binnen de lo-
gistieke sector. Nieuwsblad 
Transport onderzocht de status 
van marketing onder zijn lezers. 

Hoewel in het onderzoek zowel re-
latief kleine bedrijven als ook grote 
ondernemingen representatief 
deelnamen, valt op dat de marke-
tingafdelingen van de responden-
ten relatief klein zijn: bijna 60% 
van de ondervraagden rapporteert 
dat de afdeling uit één of twee me-
dewerkers bestaat (grafi ek 1). De 
taken van deze marketeers zijn in 
eerste instantie klassiek: het ver-
hogen van naamsbekendheid 
(78%) en het leveren van leads voor 
de sales (52%). Actueel is echter 
dat ook het zorgen voor traffi  c naar 
de website een belangrijke functie 
is geworden. Een website verhoogt 
uiteindelijk zowel de naamsbe-
kendheid als de verkoop – bij een 

goede conversie (grafi ek 2). 
Een gewetensvraag voor de marke-
teer is informeren hoe goed hij zijn 
doelgroep kent. Maar liefst 73% 
van de respondenten geeft aan dat 
de doelgroep bekend is en goed be-
reikt wordt (grafi ek 3). Spannender 
zijn waarschijnlijk de antwoorden 
op de vraag wat de belangrijkste 
marketinginstrumenten zijn (gra-
fi ek 4). Het klassieke ‘verspreiden 
van informatiebrochures’ is anno 
2015 niet erg populair. Slechts 8% 
van de marketeers heeft er vertrou-
wen in. De eigen website scoort 
met 71% het best. In dat kader is de 
relatieve achterstand van het be-
lang van SEO en SEA (manieren 
om een website aantrekkelijk te 
maken via zoekmachines) opval-
lend. 30% van de respondenten 
vindt social media het belangrijk-
ste marketinginstrument. 
De onderzoekers diepten dit on-
derwerp verder uit. Als we terugkij-
ken op de drie onderzoeken die in-
middels zijn uitgevoerd, dan zien 
we bij de inzet van social media een 
duidelijke stijging. Gaf 54% van de 
respondenten in 2013 nog aan geen 
gebruik te maken van social media 
(tegen 46% die het wel inzette), in 

2015 is de verhouding 75% gebruik, 
tegen 25% die het niet inzet (gra-
fi ek 5).
De inzet van social media heeft 
voor- en nadelen. 15% van de onder-
vraagden die social media niet ge-
bruiken vreest imagoschade, 14% 
heeft er simpelweg geen budget 
voor. 31% ziet het nut van social me-
dia niet in. Dat percentage bedroeg 
in 2013 nog 40% (grafi ek 6).
Bedrijven die social media inzetten 
hebben een duidelijke doelstelling. 
81% wil de naamsbekendheid ermee 
vergroten (immers voor veel mar-
keteers de belangrijkste marketing-
doelstelling), terwijl 54% er relaties 
mee wil opbouwen. Dat percentage 
daalde sinds 2013 spectaculair; in 
dat jaar verwachtte nog 72% via so-
cial media relaties op te kunnen 
bouwen (grafi ek 7).
Vragen we ten slotte of het inzet-
ten van social media tot resultaten 
leidt, dan geeft 63% aan dat de 
naamsbekendheid erdoor toe is ge-
nomen, terwijl 13% meldt dat er 
geen resultaten waarneembaar zijn 
(grafi ek 8). Ondanks de angst voor 
reputatieschade heeft overigens 
54% van de ondervraagde bedrijven 
geen social-media-reglement.
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

#VCV2015 #BIVV en 

transportsector gaan plotse 

stijging dodelijke ongeval-

len vrachtwagens onderzoe-

ken @FEBETRA 

@KoenPeeters2

Vandaag bezig met maken 

van mooie treinplanning 

voor Koningsdag. NS zet 

extra treinen in, maar ook 

goederentreinen moeten 

rijden. @ProRail 

@zestienacht  

Nieuwe Havenkrant 

#Havenengoed al gelezen? 

Nu ook online beschikbaar, 

over tattoos, (bouw)kunst 

en sleepboten 

http://ow.ly/KzGjB

@PortofAntwerp   

Aerial view of the #Panama-

Canal Expansion. http://

expansion.pancanal.com  

@thepanamacanal

Een studie in de maritieme 

sector biedt baangarantie 

http://goo.gl/fb/t1z3I2

@offshorenieuws 

Think global, act local. 

Aruba en @HavenAmster-

dam tekenen MoU op 

gebied van haven- en cruise-

ontwikkeling op Aruba. 

http://t.co/PIQoDiYNz8

@HavenAmsterdam

“Schultz: binnenvaartsector 

moet beter gaan samen-

werken” http://bit.

ly/1G4rDh0 @Min_IenM 

LinkedIn brengt banenapp 

uit http://bit.ly/1LNHVj2

@Emerce  

 FNV Havens woest om 

afspraken interne baan 

 ‘Arbeidsvoorwaarden 

RWG niet marktconform’ 

 Twee mega-allianties 

verliezen slag om 

megaschepen 

 Antwerpen blijft de 

grootste in trans-Atlanti-

sche diensten 

 FedEx-topman niet bang 

voor pakjesvervoer Uber 

 Vakbond: (patat) oorlog 

met Farm Trans

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

marketinginstrument
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SITL 
31 MAART T/M 2 APRIL 
De logistieke vakbeurs Semaine 

Internationale du Transport et de la 

Logistique (SITL) wordt in Parijs ge-

houden. Ruim de helft van de bezoe-

kers is afkomstig van het verladende 

bedrijfsleven. 

• sitl.eu

CONGRES DINALOG 
1 APRIL
De Topsector Logistiek organiseert 

het congres ‘Mapping the Future of 

Logistics’ waar de resultaten van 

projecten worden gepresenteerd. 

Met de laatste trends, best practices 

en de nieuwe innovaties in de sector. 

• dinalog.nl

LOGISTICS CAREER DAY 
2 APRIL
De Fontys Hogeschool Techniek en 

Logistiek (Vervoersacademie) in 

Venlo bestaat 35 jaar en organiseert 

de eerste carrièredag in Nederland 

die zich richt op de toekomst van de 

logistieke sector.

• venlo-logistics-career-day.com

HAVENCONGRES ROTTERDAM 
16 APRIL
Over het versterken van de ketens 

om zo de concurrentiepositie verder 

te verbeteren, topprioriteit voor de 

Rotterdamse haven! Met als extra 

een interactieve workshop, een col-

laborative game.  

• havencongres.nl

TRANSPORT & LOGISTICS LUIK
29 EN 30 APRIL
Een beurs waar tal van logistieke 

dienstverleners, verladers en 

technology suppliers uit Vlaande-

ren én Wallonië elkaar ontmoeten. 

Een bezoek aan Trilogiport, de 

binnenhaven van Luik, is mogelijk. 

• easyfairs.com

AGENDA

RAAD & RECHT

Soms vraag ik mij af: ben ik een roepende in de woestijn? Wat 
ik dan roep, zult u zich mogelijkerwijs afvragen. ‘Incoterms’, 
‘risico-overgang’ en ‘transportverzekering’ bijvoorbeeld. Of 
ondernemingen en medewerkers daarvan daadwerkelijk in deze 
materie geïnteresseerd zijn, vraag ik mij af. Of is het gewoon de 
algehele teloorgang van kennis en ervaring die ik ook op andere 
gebieden constateer?

Een recent praktijkvoorbeeld. Een bedrijf in Zuid-Afrika bestelt 
in België bij een bedrijf een viertal keerkoppelingen met een 
totale waarde van 180.000 euro. De producent van de keerkop-
pelingen levert deze op basis van de Incoterm DAP Hoofddorp, 
alwaar de zending door een luchtvrachtexpediteur verder per 
vliegtuig wordt doorgezonden naar Zuid-Afrika.

Bij het lossen van de keerkoppelingen door de expediteur valt 
door een plotselinge windvlaag één van de keerkoppelingen 
van de lepels van de heftruck en raakt daarbij beschadigd. De 
expediteur wordt voor deze schade aansprakelijk gesteld. Een 
schade-expert stelt namens de expediteur de reparatiekosten 
vast op een bedrag van 21.000 euro, terwijl het gewicht van de 
betreff ende keerkoppeling 1.470 kg bedraagt.

Er blijkt geen transportverzekering afgesloten te zijn door de 
ladingbelanghebbende en deze wenst het desbetreff ende repa-
ratiebedrag van de expediteur te ontvangen.

Zoals ik al heb aangegeven, heeft de producent aan de koper op 
basis DAP Hoofddorp geleverd. Dit houdt in dat de risico-over-
gang plaatsvindt zodra de goederen niet ingeklaard en niet ge-
lost ter beschikking zijn gesteld op de overeengekomen plaats. 
In dit geval dus Hoofddorp. De koper in Zuid-Afrika draagt in 
dit geval het risico van het lossen van de goederen.

De luchtvrachtexpediteur verricht zijn werkzaamheden op 
basis van de Fenex Condities van 1 juli 2004 en beroept zich 
derhalve op de beperking van zijn aansprakelijkheid in dit 
geval. Op grond van artikel 11.3 van de Fenex Condities kan de 
expediteur in geval van beschadiging, waardevermindering of 
verlies zijn aansprakelijkheid beperken tot 4 SDR per kg be-
schadigd of verloren gegaan bruto gewicht met een maximum 
van 4.000 SDR per zending.

Gelet op het bruto gewicht van de beschadigde keerkoppeling 
komt het maximum van 4.000 SDR in dit geval als beperking 
in aanmerking, hetgeen omgerekend neerkomt op een bedrag 
van ongeveer 5.000 euro. De ladingbelanghebbende komt ‘iets’ 
tekort en steekt zijn woede niet onder stoelen of banken en 
vraagt zich af ‘Hoe kan dit?’. Veel zaken kunnen in geval van 
een probleem worden teruggebracht naar één simpele vraag, 
namelijk ‘Wat hebben wij met elkaar afgesproken?’.

Na een stevige e-mailwisseling werd het de koper van de keer-
koppelingen duidelijk welke afspraken hij met de verkoper had 
gemaakt en welke risico’s hij uiteindelijk liep en dat hulpperso-
nen in de logistieke keten gebruikmaken en kunnen maken van 
aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden. Al met al een dure 
les. En laten we inderdaad maar aannemen of in ieder geval 
hopen dat de koper voor de toekomst hiervan heeft geleerd.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Never ending story

T

OLIE  Amerikaanse productie overtreft verwachtingen

TOBIAS PIEFFERS

In minder dan zes maanden hal-
veerde de olieprijs, waardoor hele 
industrieën op hun kop zijn gezet. 
Wat heeft de olieprijs doen vallen 
en is er herstel in zicht?
 
Juni 2014. Nog even piekt de olie-
prijs naar 115 dollar per vat voordat 
hij voor het eerst sinds vijf jaar een 
scherpe daling inzet. In december 
duikt de Brent olieprijs, de bench-
mark voor olie uit Europa, Afrika en 
het Midden-Oosten, tot onder de 50 
dollar per vat. Wereldwijd kondigen 
energiebedrijven ontslagrondes aan 
en overal klinkt de vraag: wanneer 
begint het herstel? Maar de hoogtij-
dagen van de afgelopen jaren lijken 
defi nitief voorbij.
‘Hoewel er sinds de oliecrisis in de 
jaren ’70 grofweg iedere tien jaar 
een prijsdaling en correctie is ge-
weest, hebben we een situatie als 
deze nog nooit gezien’, zei directri-
ce Maria van der Hoeven van de In-
ternational Energy Agency (IEA) in 
februari tijdens de presentatie van 
de vooruitzichten voor de oliemarkt 
op middellange termijn. ‘Natuurlijk 
zal er een herbalans van de markt 
optreden, maar dit herstel kan wel 
eens iets anders zijn dan we gewend 
geraakt zijn. Het is niet business as 
usual.’ 
Probleem is dat vraag en aanbod 
van olie behoorlijk uit balans zijn 
geraakt. We zijn wereldwijd niet 
minder olie gaan gebruiken, de 
vraag groeit nog steeds, maar wel 
een stuk langzamer dan voorheen. 
De redenen daarvoor zijn divers, 
stelt de IEA. Zo is de economische 
groei in China geremd (’s werelds 
grootste verbruiker van grondstof-
fen vanwege de daar aanwezige 
zware industrieën) en is de effi  ciën-
tie van technologie en processen 
toegenomen, waardoor we minder 
brandstof nodig hebben voor de-
zelfde hoeveelheid arbeid. Wat ook 
gegroeid is, is het aanbod van olie. 
Maar wel in een veel sneller tempo 
dan de vraag en daardoor heerst er 
nu overcapaciteit. 

Schalie-olie
Ten grondslag daaraan ligt de enor-
me hoeveelheid schalie-olie in de 
VS, die door nieuwe boormethoden 
als horizontaal boren en ‘fracking’ 
(het onder hoge druk in de grond 
spuiten van water, zand en chemica-
liën) niet langer buiten bereik is. In 
2000 produceerde Noord-Amerika 
dagelijks grofweg driehonderddui-
zend vaten schalie-olie, in 2010 iets 
meer dan één miljoen vaten en in fe-

bruari dit jaar meer dan 4,5 miljoen 
vaten per dag. Dat blijkt uit data van 
de Energy Information Administra-
tion (EIA). Vijf jaar geleden waren 
de VS nog gedoodverfd om een 

enorme importeur te worden. Nu is 
het land in de nabije toekomst gro-
tendeels zelfvoorzienend in olie en 
zelfs een potentieel enorme expor-

teur van gas. ‘Dit heeft de traditio-
nele werkverdeling tussen OPEC- 
en niet-OPEC-landen ingrijpen 
veranderd’, zegt Van der Hoeven.
OPEC is de organisatie van olie-ex-

porterende landen die is opgericht 
door Venezuela, Irak, Saoedi-Ara-
bië, Iran en Koeweit. Doel van de or-
ganisatie is om de belangen van de 

Brandstof blijft nog l

De schalierevolutie in Noord-Amerika heeft enorme overcapaciteit veroorzaakt. Een versterkende 

De lage olieprijs is een welkom

sh0t in de arm. 
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Air France-KLM 

wil defi nitief 

verder met 

topman 

Alexandre de 
Juniac. Hij 

wordt voorge-

dragen voor 

een nieuwe termijn van vier jaar 

als hoogste baas van de Frans-

Nederlandse luchtvaartgroep. De 

Juniac ligt erg slecht bij de Franse 

vakbonden en lag de laatste tijd 

ook overhoop met de KLM-top 

wegens plannen om meer 

zeggenschap over de Nederlandse 

dochter naar Parijs te trekken. De 

Franse overheid wil echter graag 

met hem verder, en heeft met een 

belang van bijna 16% de dikste 

vinger in de pap. De banden 

binnen het bestuur moeten wel 

worden aangehaald. Om de 

‘interactie en consistentie’ tussen 

Air France, KLM en het moeder-

concern te verbeteren, is onder 

meer besloten dat president-

commissaris Hans Smits (ex-

Havenbedrijf Rotterdam) van KLM 

voortaan wordt uitgenodigd bij 

bestuursvergaderingen van Air 

France-KLM.

MAN, de 

truckdivisie van 

Volkswagen, 

heeft een 

nieuwe 

topman: 

Joachim Drees. 

Voormalig 

topman Anders Nielsen, afkom-

stig van Scania, switcht naar het 

hoofdkantoor van de nieuwe 

holding en zal als business 

development manager rechts-

reeks aan topman Andreas 
Renschler rapporteren. De 

verkoopdirecteur van MAN, Heinz 
Jürgen Löw, nog niet lang geleden 

weggekocht bij Renault, blijft 

waar hij zit.

Diederik Koning is door de C. van 

Heezik Groep aangesteld als 

directeur van C. van Heezik 

Maarssen, waar de internationale 

logistieke divisie van de groep is 

gevestigd. Koning, afkomstig van 

de vrachtdivisie van DHL, gaat 

met zijn kennis en ervaring verder 

inhoud geven aan de uitbouw en 

ontwikkeling van de internatio-

nale logistieke divisie. 

Geert Detollenaere is aangesteld 

als nieuwe commercieel directeur 

voor DHB Logistiek. Detollenaere 

begon zijn 

loopbaan bij 

ABX Transport, 

de transportaf-

deling van de 

NMBS die 

gespecialiseerd 

was in colli- en 

palletdistributie in de Benelux. In 

2007 werd hij business develop-

ment director bij Norbert 

Dentressangle Logistics Belgium. 

Kögel versterkt 

het verkoop-

team in 

Nederland met 

een nieuwe 

Area Manager. 

Onder leiding 

van Ronald 
Kroesen, managing director 

Benelux, zal Alex Lieffering 
specifi eke behoeften van klanten 

analyseren en advies geven over 

het productportfolio van Kögel 

voor de transport- en bouwsector. 

Kathrin Obst, directeur van EFIP, 

verlaat de Europese vereniging 

van binnenhavens voor het 

Europese directoraat-generaal 

voor Mobiliteit en Transport (DG 

Move). Ze zal zich daar toespitsen 

op internationale spoordossiers. 

Wie haar opvolger wordt bij EFIP, 

is nog niet duidelijk. 

PERSONALIA

Bent u iemand? nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

zei Lagarde begin dit jaar. Afhanke-
lijk van de duur dat olieprijzen op 
lage niveaus blijven, kan dit een tijd 
lang een positieve bijdrage leveren 
aan de wereldeconomie.’ Ze merkte 
daar wel bij op dat de olie-exporte-
rende landen er als verliezers uitko-
men. Sommige OPEC-lidstaten zijn 
bijna volledig van de olie-inkom-
sten afhankelijk en worden hard ge-
raakt. Ook Rusland voelt grote druk 
op zijn inkomen. 

Transport profi teert
Op bedrijfsniveau is de olie-indus-
trie een grote verliezer. Niet alleen 
de oliebedrijven zelf maar ook de 
toeleveranciers aan deze industrie. 
Onder de industrieën die profi teren 
van de lage olieprijs valt zonder 
meer ook de transportsector. Hun 
grootste kostenpost, brandstof, 
daalt immers aanzienlijk. Kijkend 
naar de bunkerpijzen in Rotterdam 
kan geconcludeerd worden dat de 
prijzen met een derde tot de helft 
zijn gevallen. Rederijen betaalden 
in mei vorig jaar voor een ton zware 
stookolie (IFO 380 high sulphur) 
gemiddeld 560 dollar per ton. Nu is 
dat 299 dollar per ton. De laagzwa-
velige diesel, die reders verplicht 
gebruiken in de SECA-gebieden, 
kostte toen nog 880 dollar per ton. 
Nu gaat het goedje voor 540 dollar 
per ton over de toonbank. Dat is dus 
minder dan de oude prijs van zware 
stookolie. Ook binnenvaartschip-
pers profi teren van lagere brand-
stofprijzen, hoewel dit in de huidige 
binnenvaartmarkt vooral als ver-
zachting van de pijn gezien moet 
worden. De accijnsvrije rode diesel 
is gedaald van 600 euro naar grof-
weg 450 euro per 1000 liter. In de 
transportsector is de daling minder 
ingrijpend. Een liter diesel gaat in 
plaats van 1,50 euro nu voor 1,35 
euro de tank in. 
Risicovrij is de daling in olieprijs 
niet, ook niet voor Europa. Een lage 
olieprijs drukt de infl atie, wat op 
zijn beurt de economische groei ne-
gatief kan beïnvloeden. Volgens de 
IEA hoeft herstel echter niet op kor-
te termijn verwacht te worden.  
Begin dit jaar herstelde de olieprijs 
zich weer een beetje en klom rich-
ting de 60 dollar per vat. Schijnsta-
biliteit, stelt de organisatie. ‘Het 
herstel in de prijs werd gedreven 
door een vermindering van het aan-
tal Amerikaanse booreilanden. De 
Amerikaanse productie heeft echter 
geen enkel teken van vermindering 
laten zien. Sterker nog, die blijft alle 
verwachtingen overtreff en.’ Dat be-
tekent dat transport nog aanzienlij-
ke tijd goedkoper blijft. 

olie-exporterende landen te coördi-
neren, oftewel: geld voor de lidsta-
ten verdienen, die veelal in grote 
mate van de olie-inkomsten afhan-
kelijk zijn. De OPEC-landen verte-
genwoordigen 43% van de wereld-
wijde productie en in 2013 81% van 
de reserves. Bij eerdere grote prijs-
dalingen heeft OPEC in het verle-
den wel eens zijn productie vermin-
derd om zo vraag en aanbod weer op 
elkaar af te stemmen. In november 
vorig jaar maakte de organisatie be-
kend dat ditmaal niet te zullen doen 
– de olieprijs was toen al met een 
derde gedaald. Reden hiervoor is 
dat OPEC niet als enige het gewicht 
van de overcapaciteit wil dragen. 
Door de lage olieprijs een tijd uit te 
zitten kan de organisatie niet-

OPEC-landen als de VS en Rusland 
dwingen om mee te delen in de last, 
waardoor OPEC geen marktaandeel 
hoeft in te leveren. Zelf spreekt de 
organisatie van het ‘herstellen van 
het marktevenwicht’.
De gevolgen van de lage olieprijs 
zijn enorm, maar lang niet ongun-
stig voor iedereen. ‘Het is goed 
nieuws voor de wereldeconomie’, 
zei directrice Christine Lagarde van 
het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) in december. ‘De lage olie-
prijs is niet in staat om de wereld-
wijde fi nanciële crisis te beëindigen, 
maar is wel ‘een welkom shot in de 
arm’.
‘Goedkopere olie zorgt voor een 
toename in koopkracht van verbrui-
kers in olie-importerende landen’, 

ang goedkoper

 factor is OPEC’s besluit om de productie niet te verminderen. Foto: Reuters
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Henk Kammeraat, Managing 
Director UPS Nederland, 
tijdens het Congres 
E-fulfi lment, georganiseerd 
door Nieuwsblad Transport.

Iedereen wil ‘same day 
delivery’ tot er extra 
voor moet worden 
betaald.

QUOTE VAN DE WEEK
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Koningsdag krijgt dit jaar een nautisch karakter. Het koninklijk 
gezin reist maandag 27 april aanstaande af naar Dordrecht, 
waar drie rivieren samenkomen: de Beneden-Merwede, de 
Noord en de Oude Maas. Ze vormen samen het drukst beva-
ren waterknooppunt van Europa, leert ons het onvolprezen 
Wikipedia. Willem-Alexander, Máxima en hun drie A’tjes zullen 
hun hart ophalen aan een vlootschouw van tal van binnen- en 
zee-rivierschepen, zelf ook een tochtje over het water maken 
en vervolgens de Dordtse binnenstad opzoeken.

Daar wordt voor de verandering eens geen koek gehapt, niet 
met toiletpotten gegooid, niet in touwen geklommen en niet 
voor de zoveelste keer een demonstratie van het oude ambacht 
van klompenmakers, pottenbakkers, touwslagers, zeepzieders 
of bierbrouwers bijgewoond. Alex heeft in zijn prinselijk leven 
genoeg folkloristische dansjes moeten opvoeren met K3-achti-
ge meidengroepen die hem na afl oop tot in de Koninklijke bus 
bleven achtervolgen met verliefde kreetjes en bijna obscene 
voorstellen waar hij nu, als Koning, bij tijd en wijle nog het 
schaamrood van op de kaken krijgt.

De vorst heeft alvast laten weten dat moeder Beatrix op Ko-
ningsdag thuis mag blijven. Ze knikte instemmend en trakteer-
de zichzelf met dit vooruitzicht op een glaasje droge witte wijn. 
Ze omlijstte de dag in haar agenda met een fraaie gouden krul. 
Welk museum zou ze eens gaan bezoeken? Het Rijks beloofde 
op Koningsdag heel rustig te worden, zodat ze de late Rem-
brandt bijna voor zichzelf zou hebben. Ze kon ook een uurtje 
of wat boetseren, een paar sudoku’s oplossen en zelf, lakeiloos, 
een lekker pasteitje opwarmen. De Dag in Dordrecht zou ze 
dan tegen vijven op Uitzending Gemist wel even vluchtig 
doornemen.

Het wordt vast een gezellige dag, met een ‘grande parade’ van 
oude schouwen, platboomde schuiten, een enkele uitgeholde 
boomstam, wat beunschepen, misschien ook wel de ‘Groene 
Draeck’, zodat Beatrix er toch een beetje bij is, en uiteraard de 
‘Jowi’. Dit alles begeleid door de Marinierskapel, die op enig 
ogenblik ongetwijfeld de Grenadiersmars ‘Turf in je ransel’ 
zal inzetten. Onze monarch kan zich volop als Waterkoning 
profi leren. Eén dag zal de drietand van Neptunus, naast kroon, 
scepter en rijksappel, tot de regalia behoren.

Wat nou ‘hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt’? Goeie 
keus, Alex!

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Koning in Dordt

Koninklijk Nederlands Vervoer 
(KNV) wil dat vrachtwagens 
minstens veertig centimeter lan-
ger mogen zijn dan de nu toege-
stane 18,35 meter. Hiertoe heb-
ben de in KNV verenigde 
werkgevers uit het beroepsgoe-
derenvervoer aangedrongen bij 
EU-commissaris voor vervoer 
Neil Kinnock.

Volgens de huidige EU-richtlijn voor 
de maten en gewichten van bedrijfs-
voertuigen mogen zware vrachtwa-
gen-aanhangercombinaties maxi-
maal 18,35 meter lang zijn. KNV 
meent dat met deze maximale 
lengteregel geen rekening wordt ge-
houden met ontwikkelingen in 
standaardisatie van laadeenheden. 
Daarbij doelt KNV onder meer op 
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Langere vrachtwagens bepleit
22 maart 1995

containers uit 
het interconti-
nentale vervoer, 
de steeds meer 
gebruikte 8,22 
meter lange 
wissellaadbak-
ken en de 7,82 
meter tellende 
laadbakken die 
bij het inland-
vervoer inge-
zet worden.
‘Met de huidi-
ge richtlijn is 
het econo-
misch vervoer van de steeds meer 
in zwang komende 8,22 meter wis-
sellaadbak in feite zo goed als on-
mogelijk gemaakt’, aldus een KNV-
woordvoerder. KNV wijst erop dat 

een verlenging 
van vrachtwagens zal leiden tot een 
verlaging van de transportkosten in 
de Europese Unie van 1,1 miljard 
gulden. 

Een jaar later (Ben Pon en zijn broer 
Wijnand zijn inmiddels Volkswa-
gen-importeur geworden) komt er 
een bericht van Volkswagen. De fa-
brikant werkt het idee verder uit en 
zo wordt Ben Pon in feite de uitvin-
der van de Volkswagen Transporter.
Er kleeft overigens nog meer logis-
tieke historie aan de naam Pon. De 
naam van de importeur leeft voort 
op een baanvak van een spoorlijn 
die de Hollandse IJzeren Spoorweg 
Maatschappij in 1886 in gebruik 
nam, namelijk de spoorlijn Keste-
ren-Amersfoort. Personenvervoer 
vindt op de lijn allang niet meer 
plaats, maar een deel van ongeveer 
vijf kilometer wordt nog door de au-
to-importeur gebruikt en draagt de 
naam Pon-lijn.

MELS DEES

Het VW-bestelbusje, dat hippies 
high wist te maken en talloze on-
dernemers als pakezel diende, is 
inmiddels 65 jaar op de markt. 
Het oermodel had Nederlandse 
genen.

We gaan terug naar 1947. Duitsland 
ligt in puin. De Nederlandse zaken-
man Ben Pon reist van Amersfoort 
naar het Duitse plaatsje Minden. 
Daar heeft hij een afspraak met de 
Britse autoriteiten die, zo vlak na de 
oorlog, het gezag voeren over de 
Volkswagen-fabriek. Pon wil graag 
met ze praten, hij is vastbesloten 
om in Nederland importeur van 
Volkswagen te worden.

Op 23 april zit Pon met de Britten 
om de tafel. Men bespreekt niet al-
leen het importeurschap voor de 
VW Kever, maar ook een idee van de 
Nederlander. Pon haalt zijn notitie-
boekje tevoorschijn. Met potlood 
maakt hij een ruwe schets van een 
rechthoekige transportwagen. Ei-
genlijk is het niet meer dan een doos 
op wielen, met voorin een cabine en 
achterin de motor, op basis van de 
Kever. 
Het is voor die tijd een revolutionair 
idee, dat eenvoudig is en veel laad-
ruimte op een klein oppervlak biedt. 
Volgens Pon moet het voertuig leeg 
750 kilo wegen en bovendien 750 
kilo vracht kunnen vervoeren. 
Eerst wordt het idee van Pon in de 
koelkast gezet. Maar niet voor lang. 

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

ONTWERP  Bestelbus wordt 65

Uit dit schetsje van Ben Pon kwam het bestelbusje voort dat iedereen kent. Foto: Volkswagen

Geen AOW voor bus
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