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BINNENVAART  ECT komt met ‘piekpakket’ om wachttijden terug te dringen

ROB MACKOR

Binnenvaartoperators houden er 
rekening mee dat de wachttijden 
bij stuwadoors in de havens van 
Rotterdam en Antwerpen nog 
maanden zullen aanhouden.

Dit zegt een woordvoerder van 
brancheorganisatie CBRB op basis 
van de planning van terminals en re-
derijen. Volgens hem bestaat de 
vrees dat de huidige ladingpiek, in 
het anders stille seizoen na Chinees 
Nieuwjaar, overgaat in de traditio-
neel drukke zomerperiode.
De stuwadoors maken momenteel 
overuren om de onverwachte la-
dingpiek op te vangen, die in zowel 
Rotterdam als Antwerpen tot lange 
wachttijden voor de binnenvaart 

de verblijftijd van containers op de 
terminals te beperken en door geen  
lege containers  meer in het auto-
matische opstelgebied (de ‘stack’) 
op te slaan, tenzij die voor een be-
paald schip bestemd zijn. Het be-
drijf wil verder strak de hand hou-
den aan afgesproken tijdstippen 
voor het afl everen en oppikken van 
containers.
Woordvoerder Rob Bagchus van 
ECT stelt dat het CBRB ‘niets 
nieuws’ vertelt. ‘Het is gewoon heel 
druk en dat is in principe goed 
nieuws voor iedereen. We moeten 
met elkaar alle beschikbare capaci-
teit optimaal benutten.’ Het bedrijf 
is niet van plan om eenzijdig mini-
male call sizes vast te stellen: ‘Dat is 
een van de onderwerpen die we met 
de markt gaan bespreken.’

stuurd, wordt overigens geen con-
crete minimale ‘call size’ genoemd. 
ECT benadrukt dat alle terminals al 
boven hun normale capaciteit draai-
en, maar zegt dat wachttijden des-
ondanks kunnen voorkomen. 
Vorige week liet de stuwadoor in 
een gezamenlijke verklaring met 
Havenbedrijf Rotterdam al weten 
‘de beschikbare capaciteit optimaal 
te benutten om het serviceniveau 
op peil te houden’. Marktpartijen 
reageerden zuinig op die verklaring 
omdat de containerbinnenvaart on-
der de vlag van het samenwerkings-
verband LINC eerder in een brand-
brief aan minister Schultz al 
aandacht voor de problemen had 
gevraagd.
ECT wil verder de opslagcapaciteit 
zo effi  ciënt mogelijk benutten door 

leidt. Volgens de woordvoerder 
kunnen die oplopen tot vier dagen.
Het CBRB is wel positief over het 
pakket maatregelen dat de Rotter-
damse marktleider ECT heeft aan-
gekondigd om de problemen aan te 
pakken, maar blijft voorzichtig. ‘De 
aanpak van ECT snijdt zeker hout, 
maar we willen wel boter bij de vis’, 
zegt de woordvoerder. Het bedrijf 
wil onder meer een minimum in-
voeren voor het aantal containers 
dat binnenschepen komen laden 
en/of lossen.

Brandbrief
Het bedrijf wil zo voorkomen dat 
een binnenschip met slechts een 
paar containers kostbare kaderuim-
te bezet houdt. In een brief, die het 
bedrijf naar zijn relaties heeft ge-

Illustratie: Edward Ouwerkerk

‘Containerpiek kan nog 
maanden aanhouden’

miljoen dollar is het bedrag 

waarvoor Maersk de offshore 

dienstverlener Esvagt in de eta-

lage heeft gezet. Maersk heeft 

een aandeel van 75% in de in 

Esbjerg gevestigde dienstverle-

ner die platformen op de Noord-

zee en Barentszee ondersteunt 

op het gebied van veiligheid. 

Esvagt telt een vloot van 40 

schepen en 800 werknemers. 

De Brabantroute via Breda, 

Tilburg, Eindhoven en Venlo 

blijft hoe dan ook nodig voor 

het vervoer van chemicaliën per 

spoor binnen Nederland en van 

en naar Duitsland. Dat betogen 

EVO, de belangenorganisatie 

voor de chemische industrie 

VNCI en KNV Spoorgoederen-

vervoer in reactie op het spoor-

ongeluk van afgelopen vrijdag 

bij Tilburg. Gemeenten langs 

de Brabantroute willen dat er 

minder treinen met gevaarlijke 

stoffen worden toegelaten 

dan in het Basisnet Spoor is 

afgesproken.

De Autoriteit Consument & 

Markt (ACM) moet de loodsgel-

den voor de regio Scheldemon-

den opnieuw berekenen. Dat 

heeft het College van Beroep 

voor het bedrijfsleven (CBb) 

besloten. ACM heeft een nieuwe 

tariefstructuur voor de loods-

gelden berekend nadat in 2010 

besloten was dat marktwerking 

in de sector niet zou worden na-

gestreefd. De Scheldemonden-

tarieven zijn door de nieuwe 

structuur met 6,8% gestegen. 

Dat is teveel, vindt CBb, en ACM 

had moeten ingrijpen. De waak-

hond moet nu de tarieven voor 

2014 herberekenen. 

Nieuwe berekening 
loodstarieven
SCHELDEMONDEN

580
Maersk doet Esvagt 
in de verkoop

‘Brabantroute 
keihard nodig’ 
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De gemeente Amsterdam is bereid 
om een bijdrage aan de herstructure-
ring van de haven te leveren, maar 
zal geen geld steken in een sociaal 
plan ten behoeve van CTA. De aan-
deelhouders Nedlloyd en Inverna-
tio-Müller (I-M) moeten op dat punt 
zelf hun verantwoordelijkheid ne-
men. Wethouder Peer van Economi-
sche Zaken heeft dat vrijdag gezegd 
na afl oop van een onderhoud met 
een delegatie van CTA-werknemers. 
Het overleg kwam tot stand na een 
enkele uren durende blokkadeactie 
door zo’n 150 CTA’ers van het ge-
bouw van het Gemeentelijk Haven-
bedrijf en het daarvoor gelegen 
drukke kruispunt. Een verkeerscha-
os was het gevolg. De blokkade duur-

de de hele ochtend en 
werd aan het eind van het 
overleg opgeheven.
Peer nam aan het begin 
van de middag een peti-
tie in ontvangst. Hij zeg-
de de havenarbeiders 
steun toe, als werkelijk 
zicht is op de vorming 
van een levensvatbaar 
bedrijf.
CTA verkeert in sursé-
ance van betaling. Het 
personeel wil dat de 
gemeente de loodsen 
op het CTA-terrein 
koopt, om die vervol-
gens aan het bedrijf te 
verhuren.

Gemeente steunt CTA niet
4 maart 1995

MELS DEES

Na een onderhoudsperiode van 
twaalf jaar, meert binnenvaart-
schip ‘De Meern 1’ deze week 
weer aan.

Als het wereldrecord ‘langste on-
derhoud in een dok’ zou bestaan, 
dan maakt ‘De Meern 1’ goede kans 
het record voor lange tijd te vesti-
gen. Varen kan het vaartuig niet, een 
dieplader zal het naar de ligplek 
brengen.
Die ligplek is te vinden in de 
Utrechtse nieuwbouwwijk Leid-
sche Rijn, waar het schip - dat ge-
bouwd werd in het jaar 150 -  in 1997 
werd gevonden. Het duurde vervol-
gens nog bijna zes jaar om de unieke 
vondst uit te graven en te bergen. 
Twaalf jaar geleden startte in Lely-

ruggevonden. Daaruit blijkt dat het 
schip met alles erop en eraan als ge-
volg van een ongeluk is vergaan. Het 
is daardoor een unieke tijdscapsule 
die veel vertelt over het dagelijks le-
ven op een binnenvaartschip in de 
bloeitijd van het Romeinse Rijk. 
Leidsche Rijn is een van de belang-
rijkste vindplaatsen van schepen uit 
de Romeinse tijd in Noordwest-Eu-
ropa. ‘De Meern 1’ is tot het jaar 200 
in gebruik gebleven. Daaruit blijkt 
dat dit soort schepen veel langer ge-
bruikt werden dan tot dan toe werd 
aangenomen. Mogelijk werden dit 
soort schepen gebruikt door ingeni-
eurs en bouwlieden van het Ro-
meinse leger.
Het schip en de vondsten die erin 
zijn gedaan worden het pronkstuk 
van de permanente tentoonstelling 
in een speciaal gebouwd paviljoen.

stad het proces om het schip te con-
serveren. In feite hebben de oude 
resten al die tijd in bad gelegen. Het 
water in het eeuwenoude hout is 
daarbij vervangen door polyethy-
leenglycol, een kunstwas die op 
kaarsvet lijkt.
Het schip is een archeologisch 
pronkstuk, omdat ook de meubels, 
het gereedschap en persoonlijke 
spullen van de schipper aan boord 
bewaard zijn gebleven.
Het 25 meter lange schip wijkt af van 
de meeste Romeinse vrachtschepen 
die zijn gevonden. Zo is het opval-
lend smal en heeft het een fraai om-
hoog lopende achtersteven waar-
door het uiterst wendbaar was. En 
‘De Meern 1’ had een kajuit, met een 
keukentje en een klein slaapvertrek.
In dat laatste zijn de persoonlijke ei-
gendommen van de opvarenden te-

Impressie van de scheepshelft in de conserveringsbak. Foto: Rijksoverheid

MUSEUMBOOT  Romeins schip terug op vindplaats
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COMMENTAAR

De binnenvaartsector - CBRB en de Vereniging van Inland Ter-
minals Operators (VITO) - luidt alweer de alarmklok over de 
oplopende wachttijden bij de Rotterdamse containerterminals. 
Dit terwijl het hoogseizoen nog moet beginnen. 
Wachttijden van enkele dagen worden al gemeld door de 
bezorgde achterban, zegt secretaris Maira van Helvoirt van het 
CBRB en met het oog op de ‘zorgelijke’ situatie noemen boze 
leden het actieplan van containerterminal ECT en het haven-
bedrijf Rotterdam tegen de oplopende wachttijden slechts 
‘mooi weer spelen’. De sector vreest voor een herhaling van de 
congestiechaos van vorig jaar toen vaarschema’s in de versnip-
peraar konden en de hoge kosten via pittige toeslagen werden 
verhaald op de ladingsaanbieders. Destijds leverde overleg 
niets op, zegt Van Helvoirt. Uiteindelijk vond de binnenvaart-
sector zelf via de Rotterdamse overslagterminal van Kramer ge-
deeltelijk een oplossing. Zij wil nu ‘geen woorden maar daden.’ 

In die context is de brandbrief van de CBRB en VITO richting 
minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) begrij-
pelijk en te zien als een noodkreet. De belangenorganisaties 
willen aandacht voor het dreigende ‘verkeersinfact’ in de 
Rotterdamse haven, maar de vraag is wat de minister hier aan 
kan doen. Als aandeelhouder van het havenbedrijf kan zij de 
boodschap nog een keer vriendelijk onder de aandacht brengen 
van de hoofdrolspelers, maar meer ook niet. 
Wellicht dat de brandbrief ook meer is bestemd voor de oren 
van de klanten die binnenkort te horen krijgen dat er weer fi kse 
congestietoeslagen zijn te verwachten. Het feit dat ECT en het 
havenbedrijf in het gezamenlijke strijdplan tegen de conges-
tie een meer gematigde toon aansloegen - er werd gesproken 
van een ‘uitdaging’ en ‘druk op het serviceniveau’ - zorgt bij 
de binnenvaartbedrijven voor een communicatieprobleem 
met de klanten: zij kunnen de toeslagen maar moeilijk recht-
vaardigen nu de congestie door hoofdrolspelers min of meer 
wordt weggenuanceerd. Daarom willen ze ook dat ECT en het 
Havenbedrijf ‘eerlijk’ communiceren over de congestie zodat 
de verladers een reëel beeld krijgen van de moeilijkheden.

Wellicht dat de gevoeligheden in de binnenvaart zijn on-
derschat. Dat laat echter onverlet dat de intenties van het 
overslagbedrijf en Havenbedrijf Rotterdam goed zijn om de 
wachttijden samen met de betrokken partijen aan te pak-
ken. Daarnaast vergeten de boze binnenvaartorganisaties te 
vermelden dat de congestie in de haven allereerst een Euro-
pees probleem is en geen alleenstaand Rotterdams fenomeen 
is. Ook Hamburg en Antwerpen melden topdrukte en lange 
wachttijden. Terecht ook dat woordvoerder Rob Bagchus van 
ECT zich distantieert van de kritiek en enige nuance aanbrengt. 
Hij wijst er ook op dat ‘alles uit de kast wordt gehaald’ door het 
overslagbedrijf om de problemen snel op te lossen

Wat in deze nieuwe controverse wel opvalt, is dat de fronten 
heel snel verharden in de Rotterdamse haven als de con-
tainerstroom niet meer via de geijkte kanalen kan worden 
afgewikkeld. Er lijkt dan ook weinig lering getrokken te zijn uit 
de crisis van vorig jaar. Wellicht dat de focus van de partijen 
nu heel snel moet komen te liggen op alternatieve kanalen om 
tijdelijke capaciteit te creëren als veiligheidsventiel. Hier kan 
de overslagterminal van Kramer weer een rol spelen. Klaarblij-
kelijk heeft dat vorig jaar geholpen. Daarnaast roept in deze 
krant de nieuwe Amsterdamse Holland Container Terminal om 
meer aandacht vanuit Rotterdam. Voorman Michael van Toledo 
wil graag meehelpen logistieke oplossingen te vinden voor de 
Rotterdamse problemen. Een sterk verkoopargument heeft hij 
al: Amsterdam is congestievrij. 

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Dan maar naar Kramer!
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‘Snel EU-wetgeving 
nodig voor drones’

Turkish Airlines zet in 
op uitbouw vrachtvloot

Maersk Tanker lekt 
chemicaliën bij Houston

OVERHEID
Er moet in de EU zo snel mogelijk 

wetgeving komen voor het ge-

bruik van drones voor burger-

doeleinden. Dat hebben verte-

genwoordigers van de Europese 

lidstaten, van de industrie en 

van privacy-autoriteiten vastge-

steld tijdens een bijeenkomst in 

Letland. De Europese luchtveilig-

heidsautoriteit komt eind dit 

jaar met concrete wetsvoorstel-

len. Voor drones moeten dezelf-

de wettelijke luchtveiligheidsre-

gels gelden als voor de 

burgerluchtvaart.

LUCHTVRACHT
Turkish Airlines heeft bij Airbus 

vier A330-200F’s besteld. Deze 

vrachtvliegtuigen hebben elk een 

capaciteit van 65 ton. De Turkse 

vrachtmaatschappij beschikt al 

over vijf A330-200F’s en met de 

extra vliegtuigen wil de staats-

maatschappij onder meer verder 

groeien in de Europa vrachtmarkt, 

maar ook intercontinentaal meer 

marktaandelen veroveren. 

SCHEEPVAART
Door een aanvaring maandag 

met de bulkcarrier Conti Peridot 

lekt de chemicaliëntanker ‘Carla 

Maersk’ methyl-tert-butylether 

(MTBE) in het Houston Ship 

Channel. Een gebied van bijna 

drie mijl lang is afgesloten. Het 

schip had 216.000 vaten MTBE 

aan boord, ruim 25.500 ton. Hoe-

veel van de vloeistof in het ka-

naal is gelekt, is nog niet bekend. 

De Barbours Cut Container Ter-

minal is hierom gesloten. 

Jan de Nul: ‘s werelds 
grootste snijkopzuiger

OFFSHORE
De Belgische baggeraar Jan de 

Nul heeft ‘s werelds grootste 

snijkopzuiger besteld bij de Kro-

atische scheepswerf Uljanik Bro-

dogradiliste. De Nul is ook eige-

naar van de huidige grootste 

snijkopzuiger. Het nieuwe schip 

wordt 151 meter lang en 36 me-

ter breed, 10 meter langer en 8 

meter breder dan de huidige 

kampioen. Het nieuwe schip zal 

een totaal geïnstalleerd vermo-

gen van 40.000 kW hebben.

KORT

ROB MACKOR

Sinds de aankomst van de ‘MSC 
Diego’ midden jaren negentig in 
Rotterdam is de grootste scheeps-
maat van de Zwitserse rederij 
meer dan vervijfvoudigd.

Dat vertelde directeur Theo van 
Ravesteyn van MSC Nederland aan 
boord van de ‘MSC Oscar’, met  
19.224 teu op dit moment ’s wereld 
grootste containerschip, zowel in 
teu-capaciteit als in draagvermo-
gen. Het schip meerde vorige week 
voor het eerst aan in Rotterdam, bij 
stuwadoor APMT-R op de Maas-
vlakte.
De ‘MSC Diego’ van 3.600 teu, ver-
noemd naar de huidige MSC-top-
man, was het eerste eigen schip van 
de rederij, die tot op dat moment 
uitsluitend met gecharterde tonna-
ge voer. ‘Dat vonden we toen een 

RECORDSCHIP

MSC-schepen in vijftien jaar vijf maal groter
enorm schip. Als ik toen had voor-
speld dat we nu met schepen van 
bijna 20.000 teu zouden, was ik in 
een busje afgevoerd’, aldus Van 
Ravesteyn.

Tekentafel
Hij durft niet te voorspellen of de 
schaalvergroting de komende jaren 
verder doorgaat. De rederij heeft 
weliswaar studies op de tekentafel 
liggen voor schepen van 24.000 
teu, maar heeft vooralsnog geen 
concrete plannen die te laten bou-
wen. De ‘Oscar’ is de eerste uit een 
serie van achttien, een investering 
van ongeveer 2,5 miljard dollar. Het 
vaart in de Verre Oosten-dienst, 
die MSC in samenwerking met 2M-
alliantiepartner Maersk Line on-
derhoudt. De schepen maken apar-
te los- en laadcalls in Rotterdam. 
De ‘Oscar’ heeft zo’n 7.000 teu ge-
lost bij APMT-R. ‘s Werelds grootste containerschip: de ‘MSC Oscar’. Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Kramer is ingenomen met de af-
spraken. ‘Dit brengt de ontwikke-
ling van een Barge Service Centre 
weer een stap dichterbij’, zegt John 
Verschelden, die als adviseur van 
Kramer Group optreedt. Het bedrijf 
is al aangesloten op de huidige in-
terne baan van ECT en maakt zich 
al jaren sterk voor een optimale toe-
gang tot de CER.
Het Havenbedrijf wil het project na 
de zomer aanbesteden en kort daar-

na met de bouw beginnen. Voor die 
tijd moeten er nog knopen worden 
doorgehakt over het exacte tracé en 
over tijdelijke voorzieningen, zoals 
een gelijkvloerse in plaats van een 
ongelijkvloerse kruising met de 
openbare weg. Waarschijnlijk kan 
de CER in 2017 in gebruik worden 

genomen. Bedoeling is de baan zo 
aan te leggen dat er in de verre toe-
komst wel met agv’s gereden kan 
worden.

Veenstra
De partijen namen eind vorig jaar 
professor Albert Veenstra, weten-
schappelijk directeur van logistiek 
topinstituut Dinalog, in de arm om 
het project vlot te trekken. In hoe-
verre Veenstra daaraan heeft bijge-

dragen, is onduidelijk omdat partij-
en elke toelichting weigeren. Het 
dossier liep keer op keer vast door 
de slepende claimzaak van ECT te-
gen het Havenbedrijf. Het besluit 
van ECT-aandeelhouder Hutchison 
om die zaak te staken, heeft voor 
een omslag in de verhoudingen ge-
zorgd en lijkt ten grondslag te liggen 
aan het nu gesloten akkoord.

ROB MACKOR

Het vervoer over de nog aan te 
leggen interne baan tussen de 
containerterminals op de Maas-
vlakte zal worden uitgevoerd 
door werknemers van ECT, APM 
Terminals Rotterdam en Kramer 
Group.
 
Dat heeft Havenbedrijf Rotterdam 
namens de betrokken bedrijven, 
waaronder ook RWG en APMT2, la-
ten weten. Ook is besloten dat er 
voorlopig geen onbemande voertui-
gen (agv’s) zullen worden ingezet 
voor het uitwisselen van containers 
tussen de terminals op de Maas-
vlakte. In een eerder stadium heeft 
het Havenbedrijf wel met die ge-
dachte gespeeld.
Het vervoer zal in elk geval de eer-
ste jaren gebeuren met multi trailer 
systems (mts’en), die tien teu tege-
lijk kunnen vervoeren, en met zoge-
noemde drie teu-trucks. Met die 
principiële keus komen de termi-
nals tegemoet aan bezwaren van de 
vakbonden, die vreesden voor ver-

lies van werkgelegenheid door de 
inzet van agv’s. Daarmee wordt de 
druk op ECT, dat naar verwachting 
veel lading zal verliezen aan de 
nieuwe terminals RWG en APMT2, 
enigszins verlicht.

Havenwerk
FNV-bestuurder Niek Stam stelde 
onlangs dat ‘vervoer over de interne 
baan havenwerk is en dus ook door 
havenwerkers gedaan moet wor-
den’. In het inmiddels verlopen ul-
timatum in het cao-confl ict met 
RWG staat dat punt ook expliciet 
vermeld. 
Het Havenbedrijf praat de komende 
maanden verder met de terminals 
over het tracé van de interne baan, 
ook wel Central Exchange Route 
(CER) genoemd, en over de vraag 
wie welke kosten voor zijn rekening 
neemt. Met het project is een inves-
tering van naar schatting tachtig 
miljoen euro gemoeid. De havenbe-
heerder kondigde  al twee jaar gele-
den aan de baan aan te zullen leg-
gen, maar wilde dat de terminals 
eerst een akkoord sloten over het 
gebruik en de kostenverdeling.

Deze agv is voorlopig taboe op de interne baan. Foto: ECT

MAASVLAKTE  Havenwerkers gaan containers heen en weer rijden

Geen agv’s op interne baan

Dit bengt de ontwikkeling van een 

Barge Service Center dichterbij.

een gelijkvloerse in plaats van een
ongelijkvloerse kruising met de
openbare weg. Waarschijnlijk kan
de CER in 2017 in gebruik worden

gen het Havenbedrijf. Het besluiit t 
van ECT-aandeelhouder Hutchiisosonn
om die zaak te staken, heeftt v voooorr 
een omslag in de verhoudingeg n gege--
zorgd en lijkt ten grondslag te liliggggenen 
aan het nu gesloten akkoord.
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gen, maar wilde dat de terminals 
eerst een akkoord sloten over het
gebruik en de kostenverdeling.
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Op het Caribische vaargebied was 
Amsterdam twintig jaar geleden 
nog de nummer één van Europa, 
maar we hebben deze markt groten-

Exploitant HCT werkt nauw samen met huurbaas ACT. Hieronder: Michael van Toledo. Foto’s: John Versleijen

Projectlading is 

er al, maar dit is 

werk van de 

lange adem.

AMSTERDAM Start-up Holland Container Terminal krijgt wellicht Hutchison als medeaandeelhouder 

JOHN VERSLEIJEN

 
HCT verkoopt zich binnen de Euro-
pese maritieme overslagmarkt als 
een zogeheten ‘multi-purpose’-ter-
minal met een ‘lean & mean’-kos-
tenmodel, zegt Van Toledo, die in 
oktober van het vorig jaar de over-
stap als logistiek manager van ha-
venbedrijf Amsterdam maakte naar 
de nieuwe baan bij HCT. Daarvoor 
was hij onder meer werkzaam voor 
de Nederlandse rederij NileDutch.
Dat ‘lean & mean’ vertaalt zich on-
der meer naar een bijzonder kleine 
loonlijst waar nauwelijks vaste me-
dewerkers op prijken, legt hij uit. 
‘Je treft hier op de terminal als er 
geen werk is ook bijna geen men-
sen aan bijvoorbeeld.’ 
HCT huurt zo veel mogelijk men-
sen in. Dat geldt voor ICT, de ha-
venarbeiders en de ondersteunen-
de diensten. ‘We huren bijvoorbeeld 
kwalitatief goede medewerkers in 
bij onze partners zoals de Ter Haak 
Groep, uitzendbureau TMS en zus-
terbedrijf MEO uit Velsen. Flexibi-
liteit staat bij ons voorop.’ 
Daarbij worden er volgens Van To-
ledo zeker geen concessies gedaan 
aan de kwaliteit van de dienstverle-
ning. ‘Kwaliteit staat bij ons cen-
traal naast een scherpe prijs. Het 
niveau van het overslagwerk in de 
Amsterdamse haven is hoog. Waar-
om zou je daar dan ook geen ge-
bruik van maken?’ De samenwer-
king met partner in de 
Amsterdamse haven betekent ook 
dat HCT geen klanten van andere 
bedrijven in de stad zal afsnoepen, 
onderstreept hij verder. Met buur-
man en partner Ter Haak is daar 
zelfs een ‘gentleman’s agreement’ 
over afgesloten. ‘We richten ons als 
HCT alleen op het aantrekken van 
nieuwe ladingstromen voor de Am-
sterdamse haven. We komen dus 
niet aan de klanten van onze colle-
ga’s hier.’

Hutchison
HCT is nu nog slechts een merk-
naam onder de vlag van de Noord-
Hollandse havengroep TMA, waar-
toe ook het overslagbedrijf MEO 
behoort. Het is de bedoeling dat 
Holland Container Terminal nog 
dit jaar tot een zelfstandige BV 
wordt omgevormd, waarbij naast 
TMA ‘wellicht ook Hutchison’, eige-
naar van de ACT-terminal en huur-
baas van de terminal, een belang 
neemt, vervolgt Van Toledo. Andere 
partijen zijn in beeld, maar de ge-
sprekken lopen nog waardoor ande-
re namen nog niet kunnen worden 
genoemd, zegt hij. Er wordt daarbij 
niet in de eerste plaats gezocht naar 
bedrijven ‘die een zak geld met zich 
meebrengen’, maar naar strategi-
sche partijen die ‘bepaalde handel 

of substantiële activiteiten’ willen 
onderbrengen bij HCT. Het is de be-
doeling dat de BV in de loop van dit 
jaar vorm krijgt, maar het is niet de 
topprioriteit voor de HCT-manager. 
‘De business en het afstemmen van 
de chemie tussen de partijen staan 
nu voorop.’
Sinds oktober vorig jaar is Van To-
ledo als kwartiermaker aan de slag 
gegaan bij HCT. Hij heeft daarbij 
sinds de laatste maanden met 
marktpartijen al kansen verkend en 
is overal met enthousiasme ontvan-
gen. ‘Niet dat ze meteen staan te 
springen om naar Amsterdam te ko-
men, maar we zetten ons nu op de 
kaart als multi-purpose-terminal en 
er is belangstelling. Het binnenha-
len van klanten in onze branche is 
altijd werk van de lange adem.’ 

Breakbulk
Daarnaast heeft Van Toledo samen 
met zijn werkgever een nieuw busi-
nessplan geschreven dat haarfi jn 
aansluit op de vier transportniches 
waar het Amsterdam havenbedrijf 
de komende tijd in de markt mee wil 
scoren. ‘We kijken bijvoorbeeld 
naar een stukje diepzeecontainers, 
maar dan meer op de kleinere mark-
ten zoals Afrika, India, Canada, 
oostkust van de VS, Brazilië en het 
Caribisch gebied,’ schetst hij. ‘Je 
praat dan al gauw over een markt 
waarop ruim 25 rederijen actief zijn. 

deels verloren aan Antwerpen. Daar 
willen wij een stukje van terugpak-
ken.’ Van Toledo maakt er verder 
geen geheim van dat niet Rotterdam 
of de overige overslagbedrijven in 
de Amsterdam haven de grote con-
currenten zijn van HCT, maar de 
Belgische havenstad. Dat geldt vol-
gens de manager ook voor het seg-
ment breakbulk dat hij in de toe-
komst naar de voormalige 
ACT-terminal wil halen. Hij noemt 
daarbij producten als hout, staal en 
graniet. ‘Daar gaan we de komende 
tijd ook sterk op inzetten.’ 
De zogeheten rollende lading zoals 
nieuwe en tweedehands auto’s is 
ook een goederenstroom waar hij 
‘goede kansen’ ziet voor HCT. Daar-
voor zullen in het oude havenbek-
ken, waar ooit de grote container-
schepen van de Grand Alliance 
aanlegden, kleine aanpassingen 
worden gemaakt om de personen-
wagens en trucks direct van de roll-
on-roll-off  autoschepen te rijden. 
HCT is voor dit laatste project met 
verschillende partijen in de Amster-
damse haven in gesprek. ‘Samen-
werking staat bij ons voorop. Een en 
een is dan vaak tweeënhalf,’ zegt 
Van Toledo.

Siemens
Projectlading is een vierde pijler in 
de strategie van het nieuwe over-
slagbedrijf. ‘Wij hebben in dit seg-

ment al de eerste contracten afge-
sloten, zegt Van Toledo. Zo is Van 
Oord bezig met het assembleren 
van oliepijpleidingen op het ter-
rein. ‘Grote buizen worden hier aan 
elkaar gelast tot lengtes van 96 me-
ter en dan vanuit onze terminal 
naar de Noordzee vervoerd.’ Daar-
naast zal Siemens volgende maand 
beginnen op het haventerrein met 
de assemblage voor de eerste wind-
turbines voor energieparken in de 
Noordzee. Daarvoor heeft Van To-
ledo al een complete etage in het 
kantoorgebouw op het terrein ver-
huurd aan het Duitse windmolen-
bouwer en onderaannemers. ‘Dan 
begint het al echt druk te worden 
op onze terminal.’ 

Rotterdam
Er is dan ook progressie op deelter-
reinen, ‘maar we blijven realistisch’, 
verzekert Van Toledo. ‘Voor ons is 
van groot belang dat we naar de 
markt toe duidelijk maken in bij-
voorbeeld Rotterdam dat er voor 
deelladingen en nieuwe ladingtra-
jecten best logistieke oplossingen 
liggen in Amsterdam. Niet alleen is 
er hier ruimte, geen congestie en 
goed personeel, maar ligt er ook een 
aantrekkelijk tarief. Er zijn hier dus 
best mogelijkheden. Wat ik dood-
zonde zou vinden, is als er straks la-
dingstromen van Rotterdam naar 
bijvoorbeeld Antwerpen verdwij-
nen, terwijl Amsterdam als alterna-
tief niet serieus is bekeken.’ 
Het immense containerterrein in de 
Amsterdamse haven gaat voorlopig 
voor de nieuwe rol als multi-purpo-
se-terminal nog niet op de schop. 
‘Het heeft weinig zin nu al zaken te 
verbouwen als straks blijkt dat het 
niet nodig is’, zegt Van Toledo. ‘Veel 
zal ook afhangen van de wensen van 
de toekomstige klanten. Die is hier 
bij ons koning.’ 
Wel overweegt HCT voor de staal- 
en houtoverslag loodsen te bou-
wen voor de overdekte opslag, 
maar ook daar is nog geen defi ni-
tief besluit over genomen en zal de 
stem van klanten uiteindelijk de 
doorslag moeten geven, vindt Van 
Toledo. Verder zullen van de vijf 
bestaande grote havenkranen er 
nog drie worden verkocht, maar 
dat is een zaak van huurbaas ACT. 
Het liefst zou Van Toledo de over-
gebleven twee havenkranen ook 
vervangen door kleinere en fl exibe-
lere kranen, maar ook daar is hij re-
alistisch. ‘Die twee voldoen. We 
blijven praktisch. Voor het over-
slagwerk zijn ze eigenlijk een maat-
je te groot, want wij mikken hoofd-
zakelijk op containerschepen van 
2.500 teu tot maximaal 3.500 teu. 
Daar heb je eigenlijk die grote ha-
venkranen van ACT niet voor no-
dig.’ 

Michael van Toledo, de general manager van de nieuwe Amsterdamse Holland Container 

Terminal (HCT) heeft geen gemakkelijke klus. Hij moet op het terrein van de oude Amsterdamse 

containerterminal ACT de komende jaren een fl orerend overslagbedrijf neerzetten. ‘Ik hoop dat ik 

mijn enthousiasme voor deze terminal kan overbrengen.’ 

‘Antwerpen is onze concurrent’
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Zaventem: geen last 
van Chinees Nieuwjaar

Van Uden en Bekx gaan 
samen verder

‘Duitse export naar 
nieuw record dit jaar’ 

Maersk Line stopt met 
aanbieden Daily Maersk

LUCHTVRACHT
Het vrachtvervoer op Brussels 

Airport (Zaventem) liet vorige 

maand een groei zien van bijna 

12% naar bijna 40.000 ton. De 

luchthaven steekt positief af te-

gen de rest van Europa waar de 

luchthavens door het Chinees 

Nieuwjaar het vrachtvolume za-

gen dalen met gemiddeld 1%. 

Brussel dankt de groei hoofdza-

kelijk aan de komst van Qatar 

Cargo en Ethiopian Cargo naar 

de luchthaven. In het segment 

freighters groeide daardoor het 

vrachtvolume met ruim 19%.

WEGVERVOER
Twee wegvervoerders in Beek en 

Donk, Albert van Uden & Zn en 

Nico Bekx, gaan op 1 april een fu-

sie aan. Ze vormen samen een 

bedrijf met veertig werknemers 

en 32 trekkende eenheden. Het 

personeel blijft in dienst op 

grond van de huidige arbeids-

voorwaarden. De nieuwe combi-

natie, Van Uden-Bekx Transport, 

biedt onder meer vervoer van los 

gestorte lading, compleet- en 

deellading.

DE MARKT
Duitse exporteurs verwachten 

dit jaar hun buitenlandse verko-

pen verder te kunnen vergroten, 

ondanks de economische onze-

kerheid en de politieke onrust in 

de wereld. De Duitse branche-

vereniging van groothandels en 

buitenlandse handel BGA rekent 

voor dit jaar op een groei van 

zo’n 4,5%, tot een nieuw record-

niveau van 1185 miljard euro. De 

export van Duitsland is het jaar 

2015 overigens vrij zwak gestart. 

SCHEEPVAART
Maersk Line stopt met het actief 

aanbieden van de Daily Maersk 

service, de dagelijkse dienst tus-

sen Noord-Europa en Azië met 

gegarandeerde aankomsttijden. 

De service werd in september 

2011 gelanceerd en vaart met 72 

schepen dagelijks tussen Noord-

Europa en het Verre Oosten. 

Daily Maersk werd bij de lance-

ring als baanbrekend gezien, 

omdat Maersk Line de aan-

komsttijden garandeerde. 

KORT

ROB MACKOR

Hutchison Port Holdings (HPH) 
heeft Leo Ruijs (49) benoemd tot 
CEO van de Rotterdamse contai-
nerstuwadoor ECT.

Daarmee is hij de opvolger van Jan 
Westerhoud, die eind vorig jaar 
plotseling met pensioen ging nadat 
gebleken was dat Havenbedrijf Rot-
terdam en HPH buiten hem om af-
spraken hadden gemaakt ter beëin-
diging van het jaren slepende 
claimconfl ict tussen de twee. Wes-
terhoud was tien jaar topman. 
Ruijs is afkomstig uit de eigen gele-
deren van ECT, kwam in 2002 in 
dienst en is sinds 2004 chief fi nan-
cial offi  cer. Daarvoor heeft hij onder 
meer gewerkt bij AND Internatio-

nal Publishers en Coopers & Ly-
brand. Het directieteam van ECT 
bestaat verder uit Wando Boevé, 
Jan Waas en Jasper Hooykaas.
Anders dan Westerhoud is Ruijs 
niet tevens directeur van de divisie 
Noord-Europa van HPH, waar on-
der meer terminals in Stockholm en 
Gdynia onder vallen. Hutchison 
heeft deze recentelijk samenge-
voegd met divisie Centraal-Europa, 
die onder meer terminals in het Ita-
liaanse Taranto en het Spaanse Bar-
celona beheert en die onder leiding 
stond van Clemence Cheng.
Cheng heeft nu de leiding over de 
hele divisie Europa. Hij is tevens 
CEO  van Hutchison Ports UK, waar 
Port of Felixstowe, Harwich Inter-
national en London Thamesport 
onder vallen.

MELS DEES

De Rooy Transport test de inzet 
van camera’s om het rijgedrag te 
monitoren. Doel is het aantal 
schadegevallen terug te brengen 
en sterker te staan in discussies 
met de verzekeraar.

De Rooy Transport heeft zoals elk 
transportbedrijf jaarlijks te maken 
met schades. Dit levert een forse 
kostenpost op: zo’n 95.000 euro per 
jaar. Daarnaast is een transporton-
derneming vaak niet op de hoogte 
van gevaarlijk rijgedrag van de 
chauff eurs of derden, dat tot bijna-
ongelukken leidt. ‘Samen met Volvo 
doen we een praktijktest met came-
ra’s in de trucks’, zegt kwaliteitsma-
nager Peter Hermsen. De module 

heeft twee camera’s: één met groot-
hoeklens fi lmt het verkeer, een klei-
nere camera de chauff eur. ‘Als zich 
geen incidenten voordoen, slaat het 
systeem niets op. De unit neemt 
continu twaalf seconden fi lm op en 
overschrijft die meteen weer. Bij 
een incident wordt de opname naar 
een webportal gestuurd.’
De betreff ende opname, die ver-
stuurd wordt na een sterke rem-ac-
tie of een plotselinge uitwijkma-
noeuvre, beslaat acht seconden 
voor het incident en vier seconden 
erna. Uit de proef blijkt een verband 
tussen (bijna-)ongelukken en het 
gebruik van de mobiele telefoon. 
Ook blijkt een klein deel van de 
chauff eurs verantwoordelijk voor 
het grootste deel van de bijna-onge-
lukken.

TERMINAL SCHADEREDUCTIE

Leo Ruijs is opvolger 
van Jan Westerhoud

Camera legt straks
truckincidenten vast

EXTRA TIJD VOOR 
VERDEDIGING
Het gerechtshof in Den Haag 

begint dinsdag 17 maart met de 

inhoudelijke behandeling van 

het hoger beroep in het 

havenschandaal. De advocaten 

van beide hoofdverdachten 

hadden om een maand uitstel 

van behandeling gevraagd om 

getuigen te kunnen horen, 

maar dat verzoek werd 

afgelopen dinsdag door het hof 

afgewezen. De verdediging 

krijgt wel extra tijd om nog 

meer stukken aan het dossier 

toe te voegen. Voor het hoger 

beroep heeft het hof negentien 

zittingsdagen gereserveerd tot 

eind mei. In eerste aanleg werd 

Scholten in 2010 veroordeeld 

tot één jaar gevangenisstraf 

(waarvan vier maanden 

voorwaardelijk) en Van den 

Nieuwenhuijzen in 2013 tot 2,5 

jaar cel. Beiden staan nu 

gelijktijdig voor de rechter.

FRANK DE KRUIF

Om miljoenenclaims te ontlopen 
heeft de gemeente Rotterdam 
verborgen gehouden dat ze wel 
degelijk heeft afgeweten van de 
garanties die directeur Willem 
Scholten van het Havenbedrijf 
Rotterdam had verstrekt voor le-
ningen aan het RDM-concern van 
Joep van den Nieuwenhuijzen.
 
Dat zei Scholtens advocaat Hans de 
Jong vorige week op de eerste dag 
van het hoger beroep in het zogehe-
ten havenschandaal. ‘Uit betrouw-
bare bron weet ik dat de papierver-
snipperaars op het stadhuis destijds 
overuren draaiden’, aldus de advo-
caat. 
Uit eigen onderzoek van de gemeen-
te kwam kort na het losbreken van 
het havenschandaal in 2004 naar vo-
ren dat Scholten in zijn eentje had 
gehandeld en niet bevoegd was om 
de garanties van in totaal 183,5 mil-
joen euro te verstrekken. Beide uit-

komsten zijn discutabel, zei raads-
man De Jong. Hij wees er op dat de 
gemeente aanvankelijk zelf ook con-
cludeerde dat Scholten bevoegd was. 
‘Wie trok er aan de touwtjes toen het 
standpunt over de bevoegdheid op-
eens veranderde?’

Zowel op het stadhuis in Rotterdam 
als op de ministeries van Defensie 
en Financiën in Den Haag zouden 
ambtenaren op de hoogte zijn ge-
weest van de leningen aan RDM en 

de bijbehorende ‘geheime’ garan-
ties. ‘Wij gaan er alles aan doen om 
aan te tonen dat ook anderen con-
crete wetenschap hadden van het 
bestaan van de door Scholten afge-
geven bankgaranties.’
Tot nu toe stuit de verdediging 
daarbij op ‘een muur van geheugen-
verlies’. Volgens zijn advocaat is 
Scholten ‘geraakt door de hypocri-
sie’ van mensen die ontlastende 
verklaringen kunnen afl eggen maar 
dat niet doen.

Vorderen
Door het faillissement van RDM 
gingen verschillende banken het 
schip in, voor een bedrag van in 
totaal meer dan 100 miljoen euro. 
Het is die banken in civiele proce-
dures tot nog toe niet gelukt de le-
ningen bij de gemeente of het Ha-
venbedrijf Rotterdam terug te 
vorderen. Evenals de strafzaak te-
gen de twee hoofdverdachten zijn 
ook deze civiele zaken nog niet af-
gerond.

Scholten en Van den Nieuwenhuij-
zen houden vol dat de garanties 
werden verstrekt als compensatie 
voor het niet-leveren door de RDM 
van onderzeeërs aan Taiwan. Daar-
mee voorkwamen zij een Chinese 
boycot van de haven van Rotter-
dam. Volgens justitie is dat verhaal 
een dekmantel en heeft Scholten 
zich door Van den Nieuwenhuijzen 
laten omkopen. Beiden zijn zo ver-
bolgen over die ‘vooringenomen’ 
houding dat zij tijdens de zittingen 
geen vragen van het Openbaar Mi-
nisterie zullen beantwoorden.

Oud-haventopman Willem Scholten probeert in hoger beroep zijn veroordeling terug te draaien. Foto: ANP

RECHTSZAAK  ‘Een muur van geheugenverlies’

Scholten kaatst bal terug

Papierversnippe-

raars draaiden 

overuren op het 

stadhuis van 

Rotterdam.
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In Oostenrijk wordt gedacht aan 
uitbreiding van de bestaande tol 
naar het gehele wegennet, voor 
zowel vracht- als personenver-
keer.

Binnenkort zal een gezamenlijke 
werkgroep van de deelstaten Salz-
burg, Karinthië en Stiermarken 
voorstellen doen voor invoering 
van tol op het volledige wegennet 
van deze drie deelstaten. Ook ande-
re ‘Bundesländer’ zouden zich hier-
bij willen aansluiten.
Tegelijk wil de bondsverkeersmi-
nister, Alois Stöger, de zogenoemde 
‘externe kosten’ - geluidshinder, 
fi jnstof, kosten van ongevallen - in 
de tarieven van de kilometerheffi  ng 
voor vrachtauto’s zwaarder dan 3,5 
ton totaalgewicht doorberekenen.
Beide plannen kunnen het vervoer 
in en door Oostenrijk fl ink duurder 
maken. Reden waarom de Oosten-
rijkse Wirtschaftskammer aan de 
alarmbel heeft getrokken. Deze be-
langenbehartiger van het bedrijfsle-
ven, die ook een afzonderlijke sectie 
transport en logistiek heeft, vreest 
dat vooral landelijke gebieden in 
Oostenrijk zwaar door de lastenver-
hoging zullen worden getroff en.
De Wirtschaftskammer beroept 
zich op een recent uitgebrachte stu-
die van hoogleraar Sebastian Kum-
mer van de Economische Universi-
teit Wenen. Volgens deze zal de 
economie in landelijke streken 
zwaar worden geschaad als de tol 
voor vrachtauto’s straks ook zou 
worden geheven op secundaire we-
gen. Dat zou in volledige tegen-
spraak zijn met het beleid om peri-
fere gebieden te versterken.

Concurrentie
Maar niet alleen ondernemingen in 
zulke gebieden, ook bedrijven die 
internationaal moeten concurreren 
zouden hun concurrentiepositie 
zien ondermijnd, omdat een heel 
het wegennet afdekkende tol in eer-
ste aanleg de eigen Oostenrijkse on-
dernemingen zou treff en.
De bestaande kilometerheffi  ng 
heeft voor Oostenrijkse en buiten-
landse bedrijven een vergelijkbaar 
eff ect. Deze wordt immers alleen op 
autosnelwegen geheven en treft alle 
verkeer in dezelfde mate. Uitbrei-
ding van de tol naar alle wegen treft 
bijna alleen het binnenlandse ver-
voer, aangezien internationaal ver-

voer eigenlijk alleen van de snelwe-
gen gebruik maakt.
Een tolsysteem voor alle wegen zou 
bovendien, zegt Kummer, duur 
worden. Er moet een satellietsys-
teem worden ingevoerd dat het hele 
land dekt en bij nog eens heel veel 
vrachtauto’s zou alsnog een on-
board unit moeten worden inge-
bouwd. Tegenover de opbrengsten 
zouden bij elkaar zulke hoge kosten 
staan dat uitbreiding van de heffi  ng 
naar alle wegen per saldo nauwe-
lijks iets zou opleveren.
Een argument voor de deelstaten 
om de tol uit te breiden naar het la-
gere wegennet is dat dan meer mid-
delen binnenvloeien, bijvoorbeeld 
om in de infrastructuur te investe-
ren. Volgens Alexander Klacska, de 
voorzitter van de transportsectie 

van de Wirtschaftskammer, is dat 
geen steekhoudend argument. Hij 
wijst erop dat de deelstaten onder 
meer al meedelen in de belasting op 
minerale olie. Volgens Klacska zijn 
de totale uitgaven van de Bun-
desländer de laatste tien jaar met 
46% gestegen. De uitgaven voor we-
genbouw en -onderhoud zijn vol-
gens hem in die periode juist met 
2% gedaald.
Binnenkort zal dus moeten blijken 
waar het met de Oostenrijkse tol 
naartoe gaat. Overigens is het land 
al begonnen met het doorbereke-
nen van de externe kosten in de ta-
rieven van de kilometerheffi  ng voor 
vrachtauto’s. Bij de invoering ervan, 
ruim elf jaar geleden, werden al af-
zonderlijke tariefklassen ingevoerd 
voor schone en meer vervuilende 
voertuigen. Begin dit jaar werd voor 
Euro VI-vrachtauto’s een eigen ta-
riefgroep ingevoerd. Euro VI met 
twee assen betaalt 15,6 eurocent per 
kilometer, oplopend tot 32,76 euro-
cent bij vier en meer assen. Daar-
mee is een duidelijk tariefverschil 
ontstaan ten opzichte van ouder, 
meer vervuilend materieel.

WEGVERVOER

Oostenrijk denkt aan
forse uitbreiding tol

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 233 mensen op de stelling van 4 maart

MOL BESTELT WEER GROTERE SCHEPEN: 20.150 TEU! 

NIEUWE POLL  Het treinongeval bij Tilburg moet niet leiden tot extra eisen aan Basisnet Spoor 
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12%
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Grootheidswaanzin 

Goed voor Maasvlakte 2 

Zou fijn zijn als de verladers er ook van profiteerden 

Groter worden ze niet 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

Drie deelstaten 

willen tol gaan 

heffen op hun 

hele wegennet.

Genoeg lading te vervoeren, maar tegen welke prijs? Foto: Wikipedia

over dat spoorvervoerders met da-
lende vrachtprijzen rekening moe-
ten houden. ‘Alle prijssignalen 
wijzen naar beneden’, zeggen de on-
derzoekers.
Voor de binnenvaart zijn de ver-
wachtingen stabiel, waarbij het 
meest wordt verwacht van de West-
Europese markt. Wat de prijzen in 
de binnenvaart gaan doen, is ondui-
delijk. Er is volgens de onderzoe-
kers wel een tendens naar beneden. 
Voor het gecombineerd vervoer is 
het beeld ongeveer gelijk: meer te 
doen, maar geen zicht op betere 
prijzen. Ook hier wijzen de ‘prijssig-
nalen weer naar beneden’.
In de luchtvracht zien de panelle-

FOLKERT NICOLAI

De transportsector krijgt het de 
komende maanden nog wat druk-
ker, denken marktkenners. Maar 
grotere ladingvolumes betekent 
nog niet hogere tarieven. De 
vrachtprijzen staan onder druk.

Het panel van 250 verladers en ver-
voerders die elk kwartaal meedoen 
aan het conjunctuuronderzoek van 
Prognos en ZEW zijn het er over 
eens: de komende maanden krijgen 
bijna alle modaliteiten in het Euro-
pese vervoer meer werk te doen. 
Dat geldt zeker voor het wegver-
voer, maar ook voor het gecombi-
neerd vervoer, de lucht- en zee-
vracht en het spoorvervoer. Ook 
over de binnenvaart zijn de meeste 
experts optimistisch.
Alleen de markt voor koeriers- en 
expresvervoer zien de geënqueteer-
den een beetje terugzakken. Bij 
voorgaande onderzoeken was dat 
nu juist de markt die volgens het pa-
nel de meeste kans op groei maakte. 
Waarop het huidige pessimisme is 
gebaseerd, is ook de onderzoekers 
van Prognos en ZEW een raadsel. 
De economie draait in de meeste 
Europese landen redelijk tot goed, 
de particuliere consumptie neemt 
toe en steeds meer thuiswinkelende 
consumenten bezorgen de pakket-
vervoerders meer werk.

Oost-Europa
Opmerkelijk is verder dat de grote 
somberheid die in voorgaande 
‘Transportmarktbarometers’ heers-
te over het vervoer van, naar en in 
Oost-Europa is omgeslagen in een 
voorzichtig optimisme. In elk geval 
voorziet ruim de helft van het panel 
geen verdere verslechtering van de 
bedrijvigheid in dat deel van Euro-
pa.
Het wegvervoer gaat, wat de te ver-
voeren volumes betreft, een goed 

halfjaar tegemoet. De verwach-
tingsindex steeg bijna tien punten 
naar 60. Elk cijfer boven de 50 wijst 
op groei. De volumegroei gaat even-
wel niet gepaard met betere vracht-
prijzen. De prognose van het panel 
daarvoor is juist gedaald. Een be-
langrijk deel van de experts houdt 
rekening met een prijsdaling, moge-
lijk wegens de historisch lage kost-
prijs van brandstof.
Ook voor het spoorvervoer worden 
groeiende transportvolumes. Bij 
het vorige onderzoek dacht nog 
40% van de ondervraagden dat het 
ladingaanbod zou krimpen. Bij het 
laatste onderzoek is die groep tot 
17% afgenomen. Daar staat tegen-

PROGNOSES  Bijna alle transportmodaliteiten in Europa zien de vrachtvolumes

Meer werk, maar geen 
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7Conjunctuur & Markt

De conjunctuur in de transportsector trekt aan. De laatste twee weken is de Transportindex zes punten 

gestegen tot 99.  Alle drie modaliteiten die in de Transportindex meewegen laten een grotere bedrijvigheid 

zien. De deelindex wegvervoer steeg in twee weken tijd vier punten naar 96,35 begin deze week. Dat was 

ook aanzienlijk hoger dan in de voorgaande drie jaar rondom deze tijd, toen waarden van in de 80 en begin 

90 werden gemeten. Hetzelfde geldt voor de binnenvaartindex, die op 110 uitkwam. Die stand is vergelijk-

baar met een jaar geleden en royaal 25 punten hoger dan in de twee jaar daarvoor.  Verder staat ook de 

zeescheepvaartindex met ongeveer 95 punten betrekkelijk hoog in vergelijking met voorgaande jaren.
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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 

CONJUNCTUUR IN TRANSPORT TREKT AAN

JOHN VERSLEIJEN

Panalpina zag vorig jaar het be-
drijfsresultaat stijgen van 120 
miljoen Zwitserse frank naar 174 
miljoen, terwijl de nettowinst  
verachtvoudigde naar 86,5 mil-
joen franc.

Dat meldt de Zwitserse netwerkex-
pediteur bij de presentatie van de 
jaarcijfers over 2014. 
Ofschoon Panalpina de omzet licht 
zag stijgen met vijftig miljoen hoger 
naar 6.757 miljoen Zwitserse franck-
door hogere volumes in de lucht-
vracht- en zeevrachtexpeditie, was 
het stevig winstherstel hoofdzake-
lijk toe te schrijven aan het feit dat 
de expediteur vorig jaar geen geld-
boetes incasseerde voor onder meer 
illegale prijsafspraken. In 2013 druk-
te deze eenmalige post met 41 mil-
joen Zwitserse frank zwaar op het 
resultaat van de Zwitsers. 
Positief was verder de groei in het 
luchtvrachtvolume over 2014 met 
4% naar 857.800 ton, terwijl het 
transport van zeecontainers zelfs 
met 7% steeg naar 1.606.500 teu. 
Negatief was dat door de prijsdruk 
in de twee marktsegmenten de ge-
middelde opbrengsten tegenvielen. 
Luchtvracht leverde vorig jaar bij ie-
dere ton 3% brutowinst in. 

Voor de zeevrachtdivisie was er 
zelfs sprake van een afname van 7%; 
deze kwam met een brutowinst van 
491,5 frank per teu uit op hetzelfde 
niveau als in 2013. 

Tegenwind
De divisie contractlogistiek liet een 
omzetgroei van 5% zien naar 458 
miljoen franc. Panalpina sneed hier 
in de kosten en nam onder meer af-
scheid van een aantal verliesgeven-
de fi lialen en wegvervoerdiensten. 
Verder werd meer geïnvesteerd in 
kansrijke markten zoals  additione-
le logistiek voor verladers in de 
hightech en de fashionsector. De 
verliezen uit 2013 bij de divisie lo-
gistiek (vijftig miljoen Zwitserse 
frank) werden daarmee vorig jaar 
omgebogen in een klein positief re-
sultaat van acht miljoen frank. 
Voor dit jaar waarschuwt topman 
Peter Ulber voor ‘tegenwind’ bij de 
divisie off shore door de lage olie-
prijzen. Daardoor is de animo om 
te investeren in deze sector niet 
bijster groot. Daarnaast zal  de ster-
ke Zwitserse frank een negatief ef-
fect hebben op de resultaten dit 
jaar, verwacht hij. Desalniettemin 
voorziet hij bij de luchtvracht een 
volumegroei van 3 tot 4%. Voor de 
zeevrachtexpeditie ligt de groeiver-
wachting op 4  tot 5%.

EXPEDITIE

Panalpina zit weer stevig in de plus. Foto: Wikipedia

Herstel Panalpina 
in boetevrij 2014

Ceva Logistics zag het bedrijfsre-
sultaat (aangepast) over 2014 da-
len met 12,6% naar 242 miljoen 
dollar op een omzet van 7,8 mil-
jard dollar (-4%). 

Hoge fi nancieringslasten van de 
miljardenschulden zorgden echter 
voor een nettoverlies van 284 mil-
joen dollar tegen 260 miljoen dollar 
over het boekjaar 2013, blijkt uit het 
jaarverslag over 2014 van het expe-
ditiebedrijf uit Hoofddorp. 
De mindere omzet werd door het 
bedrijf in het jaarverslag over 2014 
vooral toegeschreven aan een lager 
luchtvrachtvolume bij de expeditie-
divisie Freight Management 
(-3,4%), negatieve valuta-eff ecten 
en prijsdruk. Ook de bijdrage van de 
divisie contractlogistiek nam af 

(-4,5%), meldt de logistiek dienst-
verlener.

Logistiek
Freight Management, voortgeko-
men uit de overname van Wilson,  
zag het bedrijfsresultaat bijna hal-
veren naar 22 miljoen dollar op een 
omzet van 3,6 miljard euro, terwijl 
contractlogistiek (hoofdzakelijk au-
tomotive) met een resultaat van 
220 miljoen dollar 6% inleverde op 
een omzet van in totaal 4,2 miljard 
dollar. 
Ceva wijt de lichte afname in de lo-
gistiek onder meer aan koers-
schommelingen en een nieuw pen-
sioenakkoord. Zonder de laatste 
post was er sprake van een lichte 
resultaatverbetering van 1,4% bij 
deze divisie. JV

LOGISTIEK

Ceva profiteert niet 
van opleving markt

werelddeel opnieuw neerwaarts bij-
gesteld. De vrachtprijzen in het ver-
voer van en naar Noord-Amerika 
staan eveneens onder druk. Het 
aantal panelleden dat op een stij-
ging rekent, is sterk afgenomen, ter-
wijl juist meer ondervraagden van 
een daling uitgaan.

CBS
Het afgelopen jaar was gunstig voor 
de Nederlandse transportsector, 
stelt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) op grond van de ge-
gevens over het laatste kwartaal. De 
omzet steeg in dat kwartaal 2,1%. 
Voor het eerste kwartaal van dit jaar 
zijn de verwachtingen minder hoog 
gespannen.
De sterkste omzetstijging boekten 
in de laatste drie maanden van 2014 
de dienstverleners aan de trans-
portsector en de post- en koeriers-
bedrijven: respectievelijk 4 en 4,5%. 
Het landvervoer boekte in heel 2014 
een omzetgroei van 3% Het goede-
renwegvervoer kwam over het hele 
jaar aan bijna 4% omzetgroei. De 
omzetstijging was vrijwel geheel te 
danken aan extra ladingvolumes, 
terwijl de vrachtprijzen volgens het 
CBS onverminderd onder druk ble-
ven staan.
De landvervoerders zijn voor het 
eerste kwartaal van het lopende jaar 
minder optimistisch. Het aantal on-
dernemers dat een verslechtering 
voorziet is groter dan het aantal on-
dernemers dat rekent op een verbe-
tering. Wel ziet een meerderheid de 
afzetprijzen stijgen.
Vervoerders over het water sloten 
2014 matig af. De omzet daalde de 
laatste drie maanden 0,5%. Over het 
hele jaar rolde er voor zowel de zee- 
als de binnenvaart een omzetstij-
ging van 1% uit. Wel zijn de varende 
ondernemers over het nu begonnen 
jaar juist wat optimistischer. Vooral 
de zee- en kustvaarders rekenen op 
een stijgende omzet.

den vooral een forse stijging van de 
ladingvolumes in het vervoer tus-
sen Europa en Noord-Amerika. De 
verwachtingen voor Azië en het Pa-

cifi sch gebied zijn wat getemperd. 
Voor het vervoer op Noord-Amerika 
voorziet een meerderheid van 56% 
voor de komende zes maanden on-

veranderde vrachtprijzen. Voor 
Azië-vervoer wordt een teruggang 
van de prijzen voorspeld.
Voor zeevracht geldt grofweg het-

zelfde, al zijn de panelleden hier 
minder somber over het vervoer 
van en naar Azië. Wel zijn de prijs-
verwachtingen voor vervoer op dit 

 de komende maanden toenemen

hogere vrachtprijs

De omzetten in het Nederlandse 

landvervoer stegen vorig jaar met 3%.
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8 Feature

De Belgische vastgoedontwikkelaar Groep Heylen laat in 
Venlo een kolossaal pand bouwen voor bedrijven die actief 
zijn in de webhandel. Het gebouw, dat eind dit jaar gereed 
moet zijn, krijgt een vloeroppervlakte van niet minder dan 
140.000 vierkante meter. De opslagcapaciteit kan nog wor-
den uitgebreid met drie tussenlagen. De toekomstige huur-

ders kunnen er hun voorraden onderbrengen en de distributie verzorgen 
naar klanten die hun bestellingen via internet hebben gedaan.
Voor Venlo is gekozen wegens de uitgebreide mogelijkheden voor intermo-
daal vervoer en de nabijheid van verscheidene Europese ‘hubs’ van grote 
pakketdiensten. Met het nieuwe megagebouw mikt Heylen op de onstuit-
bare opmars van e-commerce in Europa. Vorig jaar groeide dit verschijnsel 
met 18% naar een totaal van 156 miljard euro, zo heeft de logistieke vast-
goedontwikkelaar berekend. Voor dit jaar en de komende jaren rekent de 
groep op eenzelfde groei.
Vorig jaar werd in de Europese Unie voor twintig miljard euro in nieuwe 
opslag- en distributiecentra voor webwinkels geïnvesteerd. Dat was een 
groei van 34% ten opzichte van 2013, blijkt uit recent rekenwerk van de Fi-
nancial Times. Volgens de Britse zakenkrant ging het om het hoogste bedrag 
in de afgelopen zeven jaar. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk werd 7,9 
miljard in magazijnen voor webwinkels geïnvesteerd. Landen waar ook fors 
geld in zulke logistieke ruimte wordt gestoken zijn bijvoorbeeld Ierland, 
Finland, Spanje en Nederland. België blijft op dit gebied juist achter.

Wehkamp
In Nederland telde Wehkamp zeventig miljoen euro neer voor wat het zelf 
het grootste geautomatiseerde e-commerce-dc van Europa noemt. Cool-
blue, een snel groeiende webwinkel, gaf Prologis opdracht om in Tilburg 
een nieuw distributiecentrum te bouwen. Het gaat voorlopig 25.000 vier-
kante meter tellen en is daarmee dus een paar maatjes kleiner dan het su-
pergebouw van Heylen. Maar er is een optie op uitbreiding tot 60.000 vier-
kante meter. Verder bouwt het Amerikaanse kledingbedrijf Forever 21 in 
Bergen op Zoom een nieuw Europees distributiecentrum.

Het project van Groep Heylen in Venlo spant de kroon. De belegger zegt 
vanaf dag één door belanghebbenden als Trade Port Venlo, de gemeente 
Venlo en de provincie Limburg te zijn gesteund bij de ontwikkeling van het 
concept van de ‘Venlo e-commerce Logistic Campus’, zoals het gebouw is 
gedoopt. Volgens Heylen zullen er straks veel meer mensen aan het werk 
gaan dan bij conventionele logistieke centra, omdat aan e-fulfi lment – het 
afwikkelen van internetbestellingen – veel werk te pas komt. Heylen inves-
teert geheel voor eigen risico op Trade Port Noord, op een kavel van der-
tien hectare.
Heylen wordt min of meer de buurman van Prologis, dat op hetzelfde be-
drijvenpark aan een logistiek centrum bouwt. Volgens Prologis is Venlo een 
ideale vestigingsplaats, met vele tientallen miljoenen consumenten in een 
beperkte straal om Venlo heen. Goederen kunnen via Rotterdam en Ant-
werpen worden aangevoerd en met binnenschepen naar Venlo worden 
overgebracht. In Venlo wordt dan de fi jnmazige distributie in Europa ver-
zorgd. Een pluspunt is verder de nabijheid van de luchthaven van Keulen.

België
Haalt Nederland veel distributiecentra van internationale webwinkeliers 
naar zich toe, België blijft daarbij achter. Veel Belgen blijken hun webbestel-
lingen trouwens in het buitenland te plaatsen. Dat komt volgens de Belgische 
ondernemingsvereniging Comeos doordat veel Belgische webwinkels niet de 
volgende dag kunnen leveren. Dat heeft weer te maken met het feit dat de 
lonen voor dit soort werk in België een stuk hoger liggen dan in Nederland. 
Al met al winkelden Belgische internetklanten vorig jaar voor 2,4 miljard euro 
over de grens; handel die Belgische webshops dus misliepen.
Docdata, dat in Waalwijk onder meer de distributie regelt voor Bol.com en 
de Bijenkorf, ziet het aantal bestellingen dat het in België afl evert gestaag 
toenemen, tot vorig jaar al 12% van het totaal. Via Waalwijk is een belang-
rijk deel van België gemakkelijk te beleveren, veelal sneller dan Belgische 
e-fulfi lment-bedrijven dat kunnen. Comeos schat het Belgische loonkos-
tennadeel trouwens op 20%. Verder mag in dat land niet ’s nachts worden 
gewerkt aan het klaarmaken van bestellingen en is het moeilijker mensen 
te vinden die in de piekuren komen werken.
Van die door heel wat partijen geconstateerde Belgische achterstand zal 
ook Venlo profi teren. De Limburgse gedeputeerde Twan Beurskens stelt 
vast dat met de komst van Heylen en Prologis naar Venlo de afgelopen tijd 
niet minder dan 250.000 vierkante meter aan grond is verkocht, terwijl er 
naar schatting zeshonderd extra arbeidsplaatsen door ontstaan. De ko-
mende maanden denkt Beurskens dat zich nog gegadigden zullen melden 
voor een areaal van 150.000 vierkante meter. Ook daaruit zal werkgelegen-
heid voortvloeien voor vijf- tot zeshonderd mensen.
Net als bij de aanleg van de derde railterminal in Venlo, ter grootte van vijf-
tien hectare, heeft de provincie het instrument van erfpacht in de strijd ge-
gooid. Bovendien heeft Venlo de steeds meer gevraagde grote kavels in de 
aanbieding. Logistieke bedrijven, zeker als ze zich toeleggen op het web-
winkelen, hebben behoefte aan grote grondoppervlakken. Daaraan begint 
in de Benelux duidelijk schaarste te ontstaan.

Veel Belgen blijken hun bestellingen 

in het buitenland te plaatsen.

FOLKERT NICOLAI

De opmars van het internetwinkelen leidt tot een grote 

vraag naar logistieke panden. Webwinkels hebben veel 

ruimte nodig. Venlo weet die nog te bieden.

Webshoppen  
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Feature 9

Distributie in een 
nieuw ‘winkellandschap’
Dat door het webwinkelen het ‘winkelland-
schap’ sterk zal veranderen, zal niemand verba-
zen. Fysieke winkels leggen het meer en meer af 
tegen webwinkels. De winkelstraat maakt ge-
deeltelijk plaats voor afhaalpunten en levering 
aan huis. De distributie in de steden wordt nog 
fi jnmaziger en snelheid van levering wordt een 
nog belangrijker criterium.

ING Economisch Bureau zette onlangs de feiten 
rondom e-commerce nog eens op een rijtje en voeg-
de er het advies aan distributiebedrijven aan toe 
zich nog eens grondig te verdiepen in de toekomsti-
ge goederenstromen. Die zullen met het winkel-
landschap mee veranderen. Dat geldt ook steeds 
meer voor voedingsmiddelen. Consumenten ko-
men in de toekomst alleen nog in de binnenstad 
voor verse waar en voor ‘nieuwe’ producten, die el-
kaar snel afwisselen. Ze worden afgeleverd in kleine 
hoeveelheden, met kleine, liefst elektrische vracht-
auto’s of bestelbussen.
Dit tast het fundament aan van het traditionele busi-
nessmodel van distributeurs. De opdrachtgever 
wordt door de opkomst van webwinkels voor een 
deel een andere partij en er ontstaat meer concurren-
tie met grote koeriers- en pakketbedrijven. Er wordt 
gezocht naar effi  ciëntere transportoplossingen en er 
komt aandacht voor de mogelijkheden van bundeling 
van ladingstromen van meer partijen.

Naarmate webwinkels groter worden, zijn ze geneigd 
de logistiek uit te besteden. Kleine distributeurs zul-
len op hun beurt meer in opdracht van grote logistie-
ke dienstverleners gaan werken. Voor distributiebe-
drijven zijn er uiteenlopende strategieën denkbaar. Ze 
kunnen de samenwerking met partners in traditionele 
distributieketens intensiveren, zich verbreden in an-
dere marktsegmenten, bijvoorbeeld goederen voor de 
horeca of de zorg, zich juist specialiseren in niche-
markten of zich richten op e-fulfi lment, denken de 
bankeconomen.
Welk aandeel krijgt het internet in de verkopen van uit-
eenlopende producten? ING waagt zich aan een voor-
spelling. Van voedingsmiddelen en producten voor per-
soonlijke verzorging wordt nu nog maar 0 tot 5% via 
internet besteld. In 2025 zal dat aandeel tot 10 à 15% zijn 
opgelopen. Producten voor de woning (doe-het-zelf, 
inrichting, tuin, huishoudelijke artikelen) gaan nu voor 
5 tot 10% over de elektronische toonbank. Dat wordt 
binnen tien jaar 15 tot 20%.
Kleding, nu 10 tot 15% via internet, wordt over tien jaar 
voor 25 tot 30% via het web gekocht en voor schoenen, 
nu 10 tot 15%, wordt dat aandeel zelfs 30 tot 35%. Elek-
tronica wordt nu al voor 20 tot 25% via het web gekocht; 
straks zal dat aandeel 40 tot 45% zijn.. Dan komen we 
bij de echt grote aandelen internet: het internetaandeel 
voor speelgoed stijgt van 20% tot 50 à 55%, terwijl boe-
ken en entertainment straks voor het overgrote deel in-
ternethandel gaan vormen.

 op veertien hectare
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ferentieerd concern dat behalve in het transport ook 
actief is in het onroerend goed, infrastructuur en me-
dia.
Parkinson signaleerde een aantal trends in het interna-
tionale vervoer van verse goederen die verladers en ver-
voerders tot een heroverweging van hun logistieke ope-
raties dwingen. Zo werd vorig jaar 72% van deze lading 
met bestemming in het Verenigd Koninkrijk met ree-
fercontainers aangevoerd. Tien jaar eerder was dat 
maar 52%.
Dat de reefercontainer oprukt ten koste van het reefer-
schip is natuurlijk geen nieuws. Wat Parkinson bedoelt, 
is dat de Britten hun verse groente en fruit uit steeds 

Exporteurs van groente en fruit naar het 
Verenigd Koninkrijk zullen hun verdien-
model de komende tijd grondig moeten 
herzien. Ze moeten zich afvragen hoe ze 
hun grote klanten het best kunnen blij-
ven bedienen en wat daarvoor nodig is. 

Die boodschap verkondigde Gary Parkinson, de logis-
tieke topman bij Peel Ports, begin vorige maand tijdens 
de Fruit Logistica in Berlijn.
Peel Ports is uitbater van containerterminals in een 
aantal Britse havens, waaronder Liverpool en Manches-
ter, die samen 65 miljoen ton aan lading behandelen. 
Het bedrijf maakt deel uit van de Peel Group, een gedif-

Genoeg logistieke kansen 

op ‘The Isle’, waar verse 

waar steeds vaker direct bij 

de detailhandel wordt 

afgeleverd. En Ierland 

importeert zowat alles. 

Maar wie op de ferrymarkt 

wil overleven, moet van 

goeden huize komen.

Britse versmarkt: 
recht op het doel af 

FOLKERT NICOLAI

De distributiepatronen van verse producten in het Verenigd Koninkrijk zijn aan het 
veranderen. Al meer dan 70% van alle verse goederen bereikt de Britse eilanden nu in 

reefercontainers. Die lading gaat steeds vaker rechtstreeks naar de detailhandel.
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11Verenigd Koninkrijk & Ierland

ten onder meer verse producten die van het zuidelijk 
halfrond worden aangevoerd, worden gedistribueerd in 
Midden- en Noord-Engeland. Er wordt in de stad aan 
de Mersey ruimschoots geïnvesteerd in installaties om 
koellading te kunnen opslaan. In Liverpool2 wordt bij-
voorbeeld 350 miljoen pond gestoken. Deze haven 
moet de grootste categorieën schepen kunnen ontvan-
gen. Met de nieuwe haven wordt de capaciteit van de 
haven van Liverpool ruwweg verdubbeld.

Kanaal
Peel Ports is uitbater van een reeks terminals in havens 
aan de westelijke kust van Engeland, zoals Haysham 
Port, Medway Ports, Clydeport en terminals in de ha-
vens van Belfast en Dublin. Het is ook de exploitant van 
het Manchester Ship Canal, een vaarweg met een leng-
te van ruim vijftig kilometer, waarover jaarlijks zeven 
miljoen ton lading met binnenschepen wordt vervoerd.
De groep denkt de overslag in de zogeheten Mersey 
Ports, die nu op ongeveer veertig miljoen ton per jaar 
uitkomt, de komende jaren fors op te voeren. Tegen 
2020 moet de overslag uitkomen op ruim 55 miljoen 
ton, in 2030 op bijna 69 miljoen ton. Dat moet onder 
meer gebeuren door een fl inke groei van de container-
overslag, van 672.000 teu in topjaar 2008 naar twee 
miljoen teu in 2020 en drie miljoen teu in 2030. Groei 
wordt mede verwacht door uitwijkend scheepvaartver-
keer, dat de congestie in de zuidelijke Britse havens wil 
vermijden. Die havens behandelen nu nog veel lading 
met noordelijke bestemmingen op de Britse eilanden.
Tot het natuurlijke achterland van Mersey Ports wor-
den Liverpool en Manchester gerekend, maar ook Bir-
mingham, Leeds, Edinburgh, Glasgow en Dublin.

Nooit stoppen 
bij Calais
Voor menig vervoerder die zich heeft gespeciali-
seerd in transporten van en naar de Britse eilan-
den is Calais een nachtmerrie. De Noord-Franse 
havenstad heeft de kwalijke reputatie een door-
gangshuis te zijn voor illegalen die de oversteek 
naar Engeland willen maken. Ze trachten zich in 
vrachtauto’s tussen de lading te verstoppen. Als 
dat lukt, hebben de vervoerder en diens chauf-
feur een groot probleem. Want bij ontdekking in 
Engeland dreigen torenhoge boetes.
Werkgeversorganisaties en vakbonden in het 
wegvervoer signaleren al sinds de opening van 
de Kanaaltunnel in 1994 dat vreemdelingen die 
illegaal in de Europese Unie zijn binnengekomen 
van de ‘Calais-route’ gebruik maken om in Enge-
land te komen. FNV Bondgenoten zette onlangs 
nog eens uitvoerig uiteen wat chauff eurs zoal 
kunnen doen om te voorkomen dat ze ongewild 
het transport van illegale immigranten over het 
Kanaal verzorgen.
Vervoerder J. de Groot Transport klaagde on-
langs in AGF, vakblad voor de groente- en fruit-
branche, zijn nood. Het Verenigd Koninkrijk is 
één van de bestemmingen waar het bedrijf op 
rijdt, met producten als uien, witlof, bieten, 
knolselderij en aardappelen. In Calais gaan de 
vrachtauto’s de ferry op. Maar voor de oversteek 
kan worden gemaakt, moet de chauff eur voorko-
men dat verstekelingen zich toegang tot zijn 
voertuig verschaff en.
Er lopen in en rondom Calais duizenden illega-
len rond, die loeren op een kans om zich in de 
laadruimte van een vrachtauto te verstoppen, of 
zich bijvoorbeeld onder de vrachtauto vast te 

klampen. Het gaat om mensen uit Noord-Afrika, 
maar tegenwoordig volgens Robert Jacobs van 
J. de Groot ook om bijvoorbeeld Joegoslaven en 
Albanezen. Soms zijn het mannen alleen, soms 
hele gezinnen die in Engeland het beloofde land 
zien. En het probleem doet zich ook al niet meer 
alleen in Calais voor, maar heeft zich al verspreid 
naar andere havens, zoals Rotterdam, Hoek van 
Holland en IJmuiden.
De standaardmaatregel die chauff eurs in de 
strijd tegen deze illegalen toepassen, is: in de 
buurt van Calais vooral niet stoppen. Bij nade-
ring van de Belgisch-Franse grens geldt al het de-
vies de auto onder geen beding tot stilstand te 
brengen. Uiteraard moet de laadruimte grondig 
zijn afgesloten, maar dat geldt niet alleen voor 
vervoer van en naar de ferry’s in Calais. Moet on-
verhoopt toch worden stilgestaan dan dient het 
voertuig daarna aan een grondigde inspectie te 
worden onderworpen.
De Britse boetes zijn hoog. Wordt een versteke-
ling aangetroff en dan komt dat de chauff eur én 
diens baas op boetes van omgerekend 3500 euro 
te staan. De Groot Transport is het overkomen 
dat zich tien verstekelingen in een vrachtauto 
met uien verschansten, na het zeil ervan te heb-
ben opengesneden. Dit kwam na de oversteek 
aan het licht. De politie legde een boete op van 
tweeduizend pond per verstekeling. De boetes 
voor chauff eur en werkgever samen kwamen uit 
op 40.000 pond, omgerekend 55.000 euro. Een 
advocaat wist het totale bedrag terug te brengen 
tot 16.000 euro, maar dat is voor een gemiddel-
de vervoerder nog steeds een rib uit het lijf.
De Groot Transport doet er alles aan om het 
kwaad te voorkomen. Zo wordt de lading geïn-
specteerd met CO2-meters of hartslagscans. Het 
beste zou echter zijn als het Verenigd Koninkrijk 
zijn asiel- en immigratiewetgeving zou aanpas-
sen om het mogelijk te maken migranten gelijk 
weer uit te zetten. Dan zou het aantal versteke-
lingen bij Calais aanzienlijk kunnen afnemen, 
denkt het bedrijf.

Illustratie: Nourdin Kouch

meer werelddelen laten aanvoeren. Dat zou je mis-
schien het Jamie Oliver-eff ect kunnen noemen, naar de 
Engelse televisiekok die zijn volk probeert op te voeden 
met verse producten uit de hele wereld.
Vorig jaar werd van die producten 100 miljoen ton in 
reefercontainers in het Verenigd Koninkrijk afgeleverd. 
Steeds meer containerrederijen bieden reefervervoer 
aan en voegen daarom schepen met reeferaansluitin-
gen aan hun vloot toe. Ze volgen de toenemende vraag 
op de Britse eilanden naar verse land- en tuinbouwpro-
ducten. De consumptie daarvan is de afgelopen vijftien 
jaar volgens Peel Ports-man Parkinson met 17% geste-
gen. De invoer nam zelfs 33% toe, terwijl de eigen Brit-
se productie juist daalde.
Parkinson ziet ook veranderingen in de manier waarop 
de versproducten de uiteindelijke afnemer bereiken. 
Traditioneel komen die het land binnen via havens aan 
de zuidoostelijke kust, waarna ze in veel gevallen de 
handel in gaan. Daaraan komen veel regionale distribu-
tiecentra te pas, maar dat verandert, nu ook steeds 
meer producten direct de weg vinden naar de detaillist.

Verdiepen
Zo zullen supermarkten meer en meer direct moeten 
worden beleverd. Daartoe zullen verladers en vervoer-
ders van het Europese continent zich dus meer moeten 
verdiepen in hun Britse logistieke ketens. Ze zullen ook 
meer direct contact moeten hebben met de uiteindelij-
ke afnemers van de goederen, de detailhandel zelf.
Natuurlijk preekt Parkinson voor eigen parochie. In 
Berlijn maakte hij reclame voor de nieuwe diepzeecon-
tainerterminal Liverpool 2, die in de loop van dit jaar in 
gebruik zal worden genomen. Via deze terminal moe-

J. de Groot inspecteert 

al met hartslagscans.
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Alle bestemmingen
Dagelijks begeleid vervoer

GROUPAGE 

EN KOMPLETE LADINGEN

Rotterdam • T 010 4764333 • F 010 4773575 • www.winterswijkrtm.nl

IERLAND

WINTERSWIJK
L O G I S T I C S

www.moevers.nl

Exporteren doe je zo
Dit uitvoerige maar zeer toegankelijke 
handboek beschrijft het proces van 
export stap voor stap en neemt u aan 

de hand bij de beslissingen en 
keuzes die u moet maken.€ 34,45

Handboek containergassen
Na het lezen van dit handboek kunt 
u beoordelen wat u moet doen als er 
gas in een container zit en wat zo 

mogelijk uw verantwoordelijk-
heden zijn.

Handboek Incoterminologie
Internationaal zakendoen vraagt om 
glasheldere afspraken. Dit handboek is 
onmisbaar voor exporteurs, importeurs 

en logistiek dienstverleners die 
over de grens opereren.

€ 24,50

€ 24,50

Intermodaal vervoer heeft de toekomst. Alle grote verladers 
en logistiek dienstverleners verschuiven complete lading stromen 
van weg naar shortsea, binnenvaart en spoor. 

Dit handboek biedt een actueel overzicht voor het maken van 
een modal shift.

Bij iedere bestelling via 
Moevers ontvangt u gratis het 
Transport en Logistiek 
woordenboek t.w.v. €24,50.

Europees Douanerecht
Declarant, beëdigd jurist of student: 
wie zich bezighoudt met douanezaken 
moet de wetgeving kunnen raadplegen. 

Dan is deze bundel ‘Europees 
Douanerecht’ een must-have.

Nederlands Douanerecht
Vind op eigen kracht het antwoord op 
iedere douanerechtelijke vraag. Waar 
het Europese douanerecht eindigt, 

raadpleegt u de wettenbundel 
‘Nederlands Douanerecht’.

€ 52,50

€ 32,50

€ 22,50

moevers.nl
Ins&Outs of Export
From the fi rst offer to storage and 
fi nal delivery: all aspects of export are 
explained in ‘Ins & Outs of Export’, 

using loads of examples and 
practi cal experience.€ 34,45

Speciaal

geselecteerd Irish Exporters Association
Short Sea Shipping Company 
of the Year Award 2011 & 2013

HALL B3, BOOTH 313/414

Visit us at

MAY 5 - 8, 2015
MESSE MÜNCHEN

Ireland / England / Scotland / France

YOU CAN ALWAYS 
COUNT ON US

6 x per week Dublin 
3 x per week Cork
3 x per week Belfast
2 x per week Liverpool/Manchester
2 x per week Liverpool to Dublin v.v.
1 x per week Liverpool to Belfast v.v.
1 x per week Liverpool to Greenock v.v.
3 x per week Felixstowe
1 x per week Immingham
2 x per week Teesport
1 x per week South Shields
3 x per week Grangemouth
1 x per week Montoir/Brest/Dunkerque

Postbus 54022
3008 JA Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31 (10) 472 08 77
Fax: +31 (10) 472 38 08
Mail: sales@bgf.nl

WWW.BGFREIGHTLINE.COM
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Optimisme troef in Ierland

De ladingstroom van en naar Ierland 
verloopt bepaald niet synchroon, 
maakt Peter Vinke van Neele-Vat Lo-
gistics duidelijk. ‘In Ierland wonen 
ruim 4,5 miljoen mensen, en ze impor-
teren bijna alle producten die ze nodig 

hebben. De uitvoer van het land bestaat vooral uit turf 
en melkpoeder – met daarnaast wat pharma en high 
tech. Het exportvolume is echter veel kleiner dan de 
importstroom.’
Vinke is net terug uit Ierland als we hem spreken. ‘De 
sfeer in het land is heel positief, er heerst beslist opti-
misme op economisch gebied.’ Peter Vinke schetst dat 
de huizenprijzen het afgelopen half jaar behoorlijk zijn 
gestegen. ‘Veel inwoners verwachten een nieuwe bloei-
periode.’ Het meest westelijke land van Europa maakte 
eerder een onstuimige groei door.
Die situatie is de afgelopen jaren echter anders geweest, 
de fi nanciële crisis was voor veel ondernemingen en in-
woners van Ierland, ingrijpend. Neele, dat een jarenlan-
ge traditie kent in het transport naar Ierland, werd er 
volgens Vinke niet bijzonder door geraakt. ‘De volumes 
werden wat kleiner, maar FMC-goederen moesten ook 
tijdens de crisis geïmporteerd worden.’
Wel herkent Vinke prijsdruk in de markt, ‘maar daarin 
is Ierland bepaald niet uniek’.

Beperkte capaciteit
Wat wel speelt is de consolidatie bij rederijen. ‘Met 
name voor de vrijdagafvaarten ontstaat soms krapte in 
scheepscapaciteit.’ Veel goederen gaan op vrijdag naar 
Ierland, opdat ze maandag bij de eindklant kunnen zijn. 
‘Dat leidt tot een forse tijdsdruk in de supply chain,’ 
maakt Vinke duidelijk. Daarnaast ziet hij dat de woens-
dagen en donderdagen rustiger zijn. ‘Wij maken ge-
bruik van afvaarten op dinsdag, vrijdag en zaterdag.’
Neele-Vat Logistics brengt in eigen regie goederen van-
uit Oost-Europa, Zuid-Europa en de Benelux naar Rot-
terdam. Vanuit de haven gaat de lading dan naar Ier-
land, met externe operators zoals de rederijen en in 

samenwerking met logistieke agenten. ‘In Ierland heb-
ben we een aanwezigheid in Belfast, Cork en Duplin, 
waar onze logistieke agent gevestigd is.’ Omdat Neele-
Vat met externe rederijen werkt, is retourlading een 
minder groot issue, maar de onderneming vervoert ‘ze-
ker ook producten terug’. Er wordt daarbij zo min mo-
gelijk door het Verenigd Koninkrijk gereden, lading gaat 
vooral direct per schip van Rotterdam naar Ierland. 
‘Het rijden in de UK is duur, met name vanwege de hoge 
dieselprijs.’

Duurdere brandstof
De consolidatie bij de rederijen leidt volgens Vinke 
wel tot hogere prijzen die de rederijen in rekening 
brengen, nog los van het feit dat de door Brussel ver-
plicht gestelde laagzwavelige brandstof duurder is dan 
traditionele stookolie. ‘Die meerprijs wordt door de 
reders verdisconteerd in de vrachttarieven,’ geeft de 
directeur aan.

De populaire 

Temple Bar in 

Dublin.

Foto: Wikipedia

MELS DEES

Elke week vervoert Neele-Vat 100 
containers naar Ierland. Directeur 
Peter Vinke laat zijn licht schijnen 
op het meest westelijke euroland.

Ierland importeert bijna 

alles voor zijn 4,5 miljoen 

inwoners.
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res lopen, blijven de schepen van MyFerryLink echter 
varen en de inmiddels bijna vierhonderd man personeel 
aan de slag. 
In januari wordt het lot beslecht door de rechter, Euro-
tunnel moet de activiteiten van MyFerryLink defi nitief 
stoppen. Inmiddels heeft Eurotunnel-topman Jacques 
Gounon aangekondigd een koper te zoeken voor 
MyFerryLink.
De werknemerscoöperatie doet er alles aan om MyFer-
ryLink aan het varen te houden tot die koper wordt ge-

vonden. Half februari besluit een rechter dat de coöpe-
ratie eerst gehoord moet worden, voordat de stekker 
defi nitief uit de dienstregeling gaat. Deze week zijn de 
hoorzittingen gepland en naar verwachting zal er in de 
loop van april duidelijk worden of de dienstregeling 
écht per direct gestaakt moet worden. 
Het personeel hoopt dat Eurotunnel-baas Gounon dan 
een koper heeft gevonden die net als Eurotunnel de 
hele ferrymaatschappij met dienstregeling en perso-

Engeland en Frankrijk vervoeren. 
Maar al vanaf het begin blijkt MyFerryLink een hoofd-
pijndossier voor Eurotunnel. De ferrymaatschappij 
heeft last van opstartproblemen en brengt niet de ver-
wachte fi nanciële impuls aan Eurotunnel. In de eerste 
helft van 2013 drukt MyFerryLink geheel Eurotunnel 
zelfs licht in de rode cijfers. 
Inmiddels is de ferrymaatschappij fi nancieel een rede-
lijk gezonde onderneming, die de omzet met een kwart 
heeft zien stijgen van 74,3 miljoen over heel 2013 naar 
93 miljoen euro in 2014. Het aantal trucks dat het Ka-
naal overstak met MyFerryLink steeg met 22% van 
326.274 in 2013 tot 399.453 afgelopen jaar en het aantal 
bussen dat voor de dienst over het water koos is zelfs 
ruimschoots verdubbeld naar 1.570. MyFerryLink zit 
kortom in de lift.
Die groei van MyFerryLink heeft Eurotunnel echter 
weinig vreugde gebracht. Andere aanbieders op de Ka-
naalroute zoals P&O en DFDS ageren al sinds de op-
richting hevig tegen de extra concurrent. En met suc-
ces, zo zal later blijken. 

Stoppen
De Britse mededingingsautoriteit CMA besluit vanaf 
2012 meerdere malen dat Eurotunnel zijn activiteiten 
moet stoppen. Met zowel een tunnel- als een veerverbin-
ding op de Kanaalroute laat Eurotunnel te weinig ruimte 
over voor de concurrenten, zo redeneert de CMA.
Eurotunnel en de werknemerscoöperatie gaan telkens 
in beroep tegen dat besluit, maar trekken iedere keer 
weer aan het kortste eind. Zolang de beroepsprocedu-

GERT VAN HARSKAMP

Een veerdienst onderhouden tussen Groot-Brittannië en het Europese 

vasteland is werk geworden voor grote ferrymaatschappijen. De 

kleintjes houden moeilijk hun hoofd boven water en initiatieven 

ontplooien blijkt lastig voor nieuwe partijen.

De oversteek is voor de 

Te koop voor de hoogste bieder: een fer-
rymaatschappij met een vloot van drie 
veerboten met een capaciteit van 1.200 
tot 1.900 passagiers, 110 tot 120 vracht-
wagens, 480 tot 700 personenauto’s en 
een dienstregeling van zestien over-

tochten per dag tussen Calais en Dover. 
MyFerryLink, het tweeënhalf jaar jonge kindje van de 
Eurotunnel Group, staat sinds het begin van dit jaar te 
koop. De Brits-Franse exploitant van de Kanaaltunnel 
had zich een hele andere gang van zaken voorgesteld 
toen het op 20 augustus 2012 de eerste afvaart uitvoer-
de met MyFerryLink. 
De ferrymaatschappij MyFerryLink is ontstaan uit de 
failliete boedel van SeaFrance, de veerdienst van de na-
tionale spoorwegmaatschappij SNCF. Met vier boten 
onderhield die tussen 1995 en 2012 een veerdienst tus-
sen Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Als SeaFrance in januari 2012 vanwege een te grote 
schuldenlast failliet wordt verklaard, ziet Eurotunnel 
Group zijn kans schoon. Als een coöperatie van de ruim 
driehonderd voormalige werknemers van SeaFrance in 
augustus van dat jaar onder de naam MyFerryLink be-
sluiten een doorstart te maken, hapt Eurotunnel toe.
Een gemakkelijker prooi ligt er niet voor het oprapen, 
een volledig opgerichte ferrymaatschappij met een 
vloot, bekwaam personeel en een bestaande verbinding 
tussen Calais en Dover. De lang gekoesterde wens om 
de dienstverlening op het Kanaal uit te breiden met 
meer modaliteiten gaat in vervulling. Eurotunnel kan 
zijn klanten nu onder het water en op het water tussen 

Van de grote partijen toont 

P&O Ferries de meeste 

ambitie om uit te breiden.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Logistic Force, met vestigingen in 

onder meer Tilburg en Waalwijk, 

heeft de vierde Hart van Brabant 

Award ontvangen. Dit voor 

bijzondere verdiensten voor de 

logistieke sector in Midden-Bra-

bant. Het bedrijf is gespeciali-

seerd in het uitzenden en 

opleiden van personeel in 

logistiek en transport. Het bedrijf 

is een van de grondleggers van 

het Huis van de Logistiek, het 

fysieke punt van de sector waar 

onderwijs, overheid en bedrijfsle-

ven elkaar vinden. Ook maakt 

Logistic Force onderdeel uit van 

het ontwikkelingsprogramma 

Logistic Cities van Midpoint 

Brabant. 

DAF-dealer Bakker Bedrijfswa-
gens is door DAF Nederland 

uitgeroepen tot Dealer van het 

Jaar 2015. Het bedrijf kreeg de 

onderscheiding met name 

vanwege de ‘tomeloze energie’ die 

het stopt in het benaderen van 

bestaande en nieuwe relaties 

sinds de uitbreiding van zijn 

werkgebied vorig jaar. 

Het Belgische bedrijf Vlaeynatie 
bouwt binnen negen maanden 

een magazijn met een totale 

oppervlakte van 32.000 vierkante 

meter op de Autrichehaven bij het 

Zeeuwse Westdorpe. Er zullen in 

de eerste plaats werkzaamheden 

uitgevoerd worden in de vorm van 

inpak, op- en overslag voor SQM 

en dochterbedrijf Plantacote. Nu 

de eerste paal geslagen is zijn er 

al gesprekken gaande om 

aansluitend aan deze terminal de 

tweede fase te laten beginnen. De 

nieuwe vestiging zal begin 2016 

gereed zijn, de daarop volgende 

fase staat in de planning voor 

2017. Naast producten van SQM 

en Plantacote zal Vlaeynatie ook 

voor andere partijen gaan op- en 

overslaan. 

Met de ingebruikname van een 

nieuwe Volvo FH16 750 Euro 6, 8x4 

Globetrotter, de eerste in zijn 

soort geleverd in Europa, voegt 

specialist in exceptioneel 

transport Van Wijgerden uit 

Molenaarsgraaf, een nieuw 

visitekaartje toe aan het wagen-

park. De truck vormt een combi-

natie met een nieuwe Noote-

boom 2 bed 4 Pendel-X 

Eurodieplader. Het bedrijf heeft 

een wagenpark van zes eenheden 

dat alleen uit Volvo-trucks 

bestaat. 

De PAX Groep heeft in Alphen 

aan den Rijn een multifunctioneel 

logistiek centrum geopend, 

gericht op de bouw en industrie. 

De vestiging, met een oppervlakte 

van circa 12.000 vierkante meter, 

wordt breed inzetbaar. Zo worden 

onder andere werkzaamheden 

van PAX Integrated Logistics, PAX 

Bouw- en Industrieservice en 

NABEK Wegransporten onderge-

bracht in Alphen aan den Rijn. Het 

pand was voorheen ingericht als 

warehouse voor opslag en 

distributie van dranken en 

levensmiddelen, maar leent zich 

ook uitstekend voor activiteiten 

gerelateerd aan de bouw en 

industrie. 

Douanekantoor Hazeldonk sluit 

per 30 april. De douane wil 

vertraging in de behandeling van 

Transit-NCTS-meldingen voorko-

men. Daarom kan er al vier weken 

voor de sluiting, vanaf woensdag 1 

april, aangiften en aankomstmel-

dingen in Transit-NCTS voor 

douaneregio Roosendaal gedaan 

worden op kantoor Moerdijk: 

NL000855. 

VHC Actifood uit Oosterwolde 

heeft de eerste van drie bijzon-

dere Mercedes-Benz Antos trucks 

ontvangen. De vrachtwagens zijn 

door Carrosseriefabriek Harder-

wijk voorzien van een Solcar 

opbouw, dat is een koelopbouw 

die op zonne-energie werkt. De 

wagen wordt dagelijks gebruikt in 

de levensmiddelenbranche.

De zevende vestiging van 

Worktrans en Workbus Uitzend-
bureau voor beroepschauffeurs is 

geopend, in Roosendaal. Beide 

bedrijven richten zich respectieve-

lijk op de sectoren transport & 

logistiek en personenvervoer. Met 

in totaal zeven vestigingen in 

Nederland behoort de groep 

bedrijven tot de grotere, gespecia-

liseerde uitzendbureaus in de 

branche. 

Koomen’s Internationaal 
Transportbedrijf uit Wervershoof 

vervangt, vergroent en verjongt 

de helft van het huidige wagen-

park met de aanschaf 25 Euro 6 

DAF XF Super Space Cab trekkers. 

Inmiddels zijn de eerste van vijf 

6x2 en twintig 4x2 trucks 

geleverd aan het familiebedrijf, 

inclusief de 75e door Koomen’s in 

gebruik genomen DAF. 

BEDRIJFSNIEUWS

‘big ones’

neel overneemt. Daarvoor lijken maar weinig gegadig-
den te zijn. Het aantal ferrymaatschappijen dat de over-
steek tussen het Europese vaste land en 
Groot-Brittannië aanbiedt, is niet groot. Als de koper 
uit het selecte gezelschap van de huidige ferrymaat-
schappijen moet komen, is de spoeling dun.

Herstellende
Uit concurrentieoverwegingen lijkt Stena Line dan ei-
genlijk de enige gegadigde. De Zweedse ferrymaat-
schappij onderhoudt nog geen dienst op de Kanaalrou-
te. Maar Stena is ook herstellende van een paar uiterst 
zwakke jaren. De nettowinst van Stena is in de periode 
van 2009 tot en met 2013 teruggelopen van 215 miljoen 
euro naar 58 miljoen euro. 
In september kondigde Stena nog een forse ontslagron-
de aan. Achthonderd werknemers gaan hun baan ver-
liezen. Het concern heeft laten weten dat op alle plek-
ken waar Stena opereert, de personeelsreductie 
merkbaar zal zijn. Daarnaast heeft Stena vorig jaar nog 
de vrachttarieven met 15% verhoogd. 
De resultaten over 2014 publiceert Stena in april. Kij-
kend naar de fi nanciële resultaten over de eerste negen 
maanden van 2014, lijkt Stena op de goede weg. Het be-
drijfsresultaat kwam uit op 86,6 miljoen euro, 14,1 mil-
joen euro meer dan de eerste drie kwartalen van 2013.
Dat Stena kijkt naar verbindingen tussen Frankrijk en 
Groot-Brittannië is duidelijk. Twee weken geleden kon-
digde Stena Line nog de overname van de ferryroute 
tussen het Ierse Rosslare en het Franse Cherbourg aan. 
Die route wordt uitgevoerd door Celtic Link.

Aan de andere kant schrapt Stena Line direct alle rou-
tes die niet rendabel zijn en breidt Stena Line op druk-
ke veerdiensten de capaciteit snel uit. Zo wordt de veer-
dienst over de Ierse Zee tussen Holyhead in Wales en 
het Ierse Dún Laoghaire opgeheven.  Tussen Hoek van 
Holland en Killingholme wordt de capaciteit uitgebreid 
met een derde schip dat drie keer per week vaart. 
Andere rederijen doen niet anders. DFDS besloot vori-
ge week zijn grootste schip, de ‘Ficaria Seaways’ met 
een capaciteit van 307 trailers, in te zetten op de route 
tussen Immingham en Rotterdam. Eerder al zette 
DFDS een derde schip in tussen Rotterdam en Enge-
land vanwege de toenemende vraag naar capaciteit. Aan 
de andere kant sluit het weer de dienst tussen Ports-
mouth en Le Havre.
Van de grote partijen lijkt P&O Ferries de meeste am-
bitie te tonen om uit te breiden. P&O investeert ook 
duidelijk in een betere aansluiting van de veerdiensten 
op andere transportmogelijkheden. Zo wil het hard 
werken aan uitbreiding van de spoorterminal bij Euro-
poort, waar vracht via spoor wordt aangeleverd om dan 
verscheept te worden naar Hull of naar Teesport.
Als kleine eenling blijkt het echter heel lastig om de 
oversteek tussen het Europese continent en Groot-
Brittannië te wagen. Twee jaar geleden ging Trans Eu-
ropa Ferries failliet, die de 175 jaar oude verbinding tus-
sen Oostende en Ramsgate in het Britse graafschap 
Kent onderhield. Het blijkt voor de kleinere rederijen 
erg lastig een niche te vinden en in de gestandaardiseer-
de veerdiensten is maar moeilijk op te boksen tegen de 
grote ferrymaatschappijen.

Illustratie: Edward Ouwerkerk
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MALINI WITLOX

De wetgeving voor gevaarlijke 
stoff en wordt elke twee jaar ge-
wijzigd. Bovendien wijzigden per 
1 maart de regels rondom boetes.

De botsing van twee treinen bij Til-
burg deed het ons nog eens extra 
beseff en. Het kan heel erg fout gaan 
bij het transport van gevaarlijke 
stoff en. Bij de term ‘gevaarlijk’ den-
ken we allereerst aan radioactieve 
stoff en of sterk brandbare stoff en, 
zoals het butadieen in Tilburg. Het 
gaat echter ook om - op het oog - 
minder gevaarlijke materialen zoals 
lampen, batterijen en verf.
Juist rondom die laatste paar cate-
gorieën is dit jaar een en ander aan-
gepast, zo geeft Pascal Smetsers 
aan, bedrijfsadviseur gevaarlijke 
stoff en bij EVO. Het ADR (voluit: 
Accord européen relatif au trans-
port international de marchandises 
Dangereuses par Route) komt tot 
stand onder de paraplu van de Ver-
enigde Naties. In Nederland is de 
wettelijke basis voor het vervoer 
van gevaarlijke stoff en over de weg 
de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoff en 
(WVGS). Smetsers: ‘Enerzijds is er 
iets aan de terminologie aangepast. 
Zo vielen de radioactieve stoff en al-
tijd onder klasse 7, nu spreken we 
gewoon over ‘radioactief materiaal’. 
Dan is veel duidelijker waar we het 
over hebben. Ook zijn bijvoorbeeld 
regels voor lampen en batterijen 
veranderd.’

Versleten
Voor lithiumbatterijen kwamen er 
voorschriften bij. ‘Denk aan de e-
bike. Die is de laatste jaren in op-
komst; als die batterijen versleten 
zijn, gaan ze retour. Voor dat ver-
voer de keten in, zijn nieuwe regels. 
Verder moeten de chauff eurs zich 
aan nieuwe regels houden. Roken 
mocht natuurlijk al niet in de buurt 
van gevaarlijke stoff en, maar nu is 
ook de e-sigaret verboden. Het is 
qua handhaving namelijk lastig te 
controleren of een chauff eur echt 
rookt of een e-sigaret vast heeft.’
Alle gevaarlijke goederen worden 
geïdentifi ceerd door een nummer, 
bestaande uit vier cijfers (het UN-
nummer) en een offi  ciële, internati-
onaal erkende benaming (de offi  ci-
ele vervoersnaam). In de regels van 
het ADR staat dat tijdens het ver-
voer een vervoerdocument aanwe-
zig moet zijn met informatie over 
de lading. Er is niet voorgeschreven 
wat als vervoerdocument moet 
worden gebruikt. In het uitbesteed 
vervoer wordt vaak een vrachtbrief 

gebruikt en bij het eigen vervoer 
een factuur, pak- of afl everingsbon. 
Voor elke gevaarlijke stof moet het 
UN-nummer vermeld zijn, de ADR-
transportnaam, nummer van het 
gevaarsetiket en, indien relevant 
tunnelcode en verpakkingsgroep.

Lachgas
Smetsers: ‘Er zijn twintig nieuwe 
UN-nummers opgenomen in de 
stoff enlijst, onder meer voor vor-
men van geabsorbeerd gas, fosfor-
waterstof en seleenwaterstof. Ver-
der zijn er wat kleine zaken 
veranderd, bijvoorbeeld rondom 
spuitbussen waar E942 (lachgas) in-

zit en rondom spaarlampen. Die 
zijn kwikhoudend en nu op een an-
dere manier in het ADR onderge-
bracht. En er zijn wat aanpassingen 
rondom dikkere verf en lakken en 
rondom inkt.’
De Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) controleert of ver-
zenders en vervoerders zich aan de 
regels houden. Volgens het jaarver-
slag van de ILT was er bij 805 in-
specties van de in totaal 2.645 inte-
grale inspecties in het vervoer van 
gevaarlijke stoff en over de weg iets 
mis, een score van ruim dertig pro-
cent. Het lijkt dus goed mis te zijn, 
maar Smetsers wil dit graag nuance-
ren. ‘Het gaat om risicogericht 
handhaven. Dat geeft een scheef 
beeld in de rapportages. De politie 
en de inspectie maken een risico-
analyse, waarbij ze bepalen welk 
soort vervoerders of welke bran-
ches vaak de fout in gaan. Zo waren 
er vorig jaar in de verfbranche en in 
de afvalbranche veel controles. Er 
komt in de pers dat het in dertig 
procent van de gevallen mis gaat, 
maar het gaat alleen om de gecon-
troleerde transporten. In werkelijk-
heid ligt de score misschien rond de 
vijf procent. En dan gaat het vaak 
ook nog eens om punten en kom-
ma’s die niet goed staan, maar waar-
bij de burgers niet in gevaar zijn.’
Bij het vervoer van gevaarlijke stof-
fen over de weg hebben afzender, 
vervoerder en ontvanger ieder hun 
eigen verantwoordelijkheid. Het is 
dan ook afhankelijk van de situatie 
wie eventueel een boete krijgt. ‘De 
afzender van de gevaarlijke stoff en 

is verplicht een zending aan te bie-
den overeenkomstig de ADR-eisen. 
Hij is dus bijvoorbeeld verantwoor-
delijk voor de verpakking. De ver-
voerder stelt vast dat de gevaarlijke 
stoff en overeenkomstig de ADR-ei-
sen worden aangeboden en let erop 
dat de bijbehorende vervoersdocu-
menten aan boord van het voertuig 
zijn.’
In maart veranderde de WVGS ten 
aanzien van vervoer over de weg. 
Voorheen werd gewerkt met een 
Polarispunten-systeem (een soort 
van strafpunten), waarbij elk punt 
een boetebedrag van 35 euro verte-
genwoordigde. Zo kregen bedrijven 

die geen veiligheidsadviseur in 
dienst hadden een boete van 45 Po-
larispunten. In de nieuwe richtlijn 
zijn de boetetarieven afhankelijk 
van de risicocategorie. Er zijn drie 
categorieën, afhankelijk van de 
ernst en gevolgen van de overtre-
ding. Voortaan krijgt een fi rst off en-
der bij wie geen vervoersdocument 
aanwezig is bijvoorbeeld een boete 
van 1600 euro, op verpakkingen die 
niet goed zijn afgesloten staat een 
bedrag van 4100 euro. ‘De reden van 
deze verandering is bij ons niet be-
kend, inspecteurs weten het voor-
alsnog ook niet. Het lijkt om een 
vereenvoudiging te gaan van de re-
geling. De boetes zijn over de gehele 
lijn niet omhoog of omlaag gegaan. 
1190 is 1200 geworden, 785 is 750 
geworden. Het zit hem dus in de af-
ronding.’

Wim Bosman
Bedrijven die gevaarlijke stoff en 
vervoeren, laden of lossen, moeten 
vanwege EU-regels beschikken over 
een veiligheidsadviseur, die een 
speciale opleiding heeft gevolgd. 
Peter Nagel, crossdock manager/
veiligheidsadviseur bij de Wim Bos-
man Group: ‘We proberen ons ruim 
van tevoren te informeren via de 
site van de United Nations. De hele 
stoff enlijst van het ADR staat ook in 
ons TMS. Als er UN-nummers bij-
komen of weggaan, passen we dat 
direct in ons systeem aan. Alle per-
soneelsleden die met gevaarlijke 
stoff en omgaan, van planner tot 
heftruckchauff eur, hebben een in-
terne training gehad van een van 

onze dertien veiligheidsadviseurs. 
Bij kleine wijzigingen informeren 
we het personeel mondeling. Bij 
grote wijzigingen stellen we schrif-
telijke instructies op, bijvoorbeeld 
in 2009 toen de gevarenkaart ver-
dween en en vervangen werd door 
een blad met korte noodmaatrege-
len in geval van incidenten. Er werd 
al sinds de jaren zestig met die ge-
varenkaart gewerkt, een kaart waar-
op per UN-nummer specifi eke 
maatregelen stonden in iedere taal 
waar de chauff eur doorheen kwam. 
Sinds 2009 hoeft de gevarenkaart 
slechts in een taal opgesteld te zijn 
die de chauff eur spreekt. En in 2010 
werd er een nieuwe tunnelregime 
binnen Nederland van kracht. Hier-
mee is de oude categorie I en II in-
deling komen te vervallen, en gin-
gen we naar A tot en met E. Die 
wijzigingen zijn zo groot dat we dan 
een hele groep voorlichten tijdens 
een aparte bijeenkomst en ook nog 
eens fl yers maken.’

Op de hoogte
Wim Bosman werkt zowel met 
chauff eurs die in dienst zijn, als met 
andere transportbedrijven en eigen 
rijders. Het bedrijf gaat ervan uit dat 
de partnerbedrijven hun eigen per-
soneel op de hoogte houden van de 
laatste regels. ‘Dat wordt hier ook 
gecontroleerd op de crossdocks. 
Desgewenst moet de chauff eur een 
ADR-certifi caat laten zien.’ Die cer-
tifi caten zijn echter vijf jaar geldig, 
terwijl de regels iedere twee jaar 
veranderen. ‘Dat is wel vreemd ja, 
zeker bij grote wijzigingen. Maar de 
chauff eur wordt geacht zijn verant-
woordelijkheid te nemen en up to 
date te blijven. Verder hebben we 
dus bijvoorbeeld de fl yers.’
Nagel benadrukt dat de regels niet 
alleen om negatieve redenen veran-
derd worden, bijvoorbeeld na een 
ongeval. Ook feedback van het be-
drijfsleden kan eff ect hebben. ‘Die 
ADR-regels zijn heel theoretisch, 
maar naleving is in de praktijk soms 
onmogelijk. Een goed recent voor-
beeld zijn de gele bergingsvaten. 
Deze moet een UN-keurmerk met 
de code T hebben. De stalen vaten 
met een T zijn nog wel te krijgen 
maar daar mag geen klasse 8 in ver-
voerd worden. Daarvoor waren er 
plastic bergingsverpakkingen met 
een code T (de grote gele vaten), 
echter deze worden niet geprodu-
ceerd omdat de producent hier niet 
genoeg aan kon verdienen. Je mag 
ze maximaal vijf jaar gebruiken, 
waardoor een tekort ontstond. On-
der druk van de markt is die regel 
aangepast.’

  Weg met de 
Polarispunten
GEVAARLIJKE STOFFEN  Naleving ADR-richtlijn soms onmogelijk

Er zijn twintig nieuwe UN-nummers 

opgenomen in de stoffenlijst.
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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

We hebben het er in de fi le 

maar druk mee: telefoneren 

(27%) eten (24%) drinken 

(9%) make-up (4%) of fl irten 

(1%) @ANWB  
 

Rotterdam belangrijkste 

haven voor Duitsland aldus 

Erich Staake van Duisport 

#logcon @dryportec  
   

Heb jij een goed idee voor 

de haven? Meld je aan voor 

de Pitch Training tijdens 

@NLInnoveert 13 maart

http://bit.ly/1DCsRv1  

@RDMRotterdam  

Theo van Ravesteijn over 

#MSC Rotterdam: 10 jaar 

geleden arriveerden in @

HavenRotterdam 2 MSC 

schepen per wk nu 15/16 

@Tieschellekens
  

Medewerker transportbe-

drijf leeft zes maanden in 

grot om familie te onder-

houden. http://fb.

me/73KDXjJ90 @ttmnl  
 

In BRUX: week van de 

Europese scheepvaart. Veel 

aandacht voor binnenvaart 

en kustvaart. Schone vorm 

van transport die meer 

aandacht verdient

@WimvandeCamp  
   

Grappig toch: grootste 

hefschip ter wereld heeft 

kapitein uit #Vlissingen 

#PioneeringSpirit v/h Pieter 

Schelte @Lantvanbelogte 

Reputatie CEO bepaalt voor 

44% marktwaarde bedrijf 

http://dlvr.it/8ry7zY 

@JFBroek 

 Nieuwe schepen Maersk 

groter dan Triple-E 

 APM Terminals zegt 

vertrouwen in drie 

topmanagers op

 Havenbedrijf en ECT gaan 

hand in hand 

 Gesloten MSC belooft 

‘openheid’ 

 Havenbedrijf Amsterdam 

wil vrouwen in 

topfuncties 

 Aantal operators Inland-

Links verdubbeld 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://
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TRANSPORT 2015 
19 T/M 22 MAART 
De grootste indoor vakbeurs van 

Scandinavië voor de transportbran-

che, in negen hallen. Naast trucks 

zijn er trailers, opbouwen, kranen, 

renovatie, accessoires, service en 

meer.  

• transport-messen.dk 

EVO ZEEVRACHTCONGRES
20 MAART
Onderwerpen die aan bod komen, 

zijn onder meer duurzame logistiek, 

de maritieme beleidsagenda van de 

Europese Commissie, achterlandlo-

gistiek en duurzaamheidsinitiatie-

ven in de logistieke keten. 

• evo.nl

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

Internationale du Transport et de la 

Logistique (SITL) wordt in Parijs 

gehouden. Ruim de helft van de 

bezoekers is afkomstig van het 

verladende bedrijfsleven. 

• sitl.eu

AGENDA

COLUMN
FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Achterhoedegevecht
Denk je aan de havenarbeiders, dan denk je aan hun voorvade-
ren, die kisten en zakken met stukgoed sjouwden en na gedane 
arbeid met hun gespierde armen hun kleine jongen optilden. 
Die zou later hopelijk kraandrijver of reachstackerbestuurder 
worden en dus niet op zijn zestigste eindigen met een kapotte 
rug en versleten knieën. De kleine jongen werd groot, kwam 
inderdaad op de containerkraan terecht en heeft nu een nieuwe 
generatie voortgebracht.

Die lijkt, men zie bijvoorbeeld de spiksplinternieuwe Rotter-
dam World Gateway op de Tweede Maasvlakte, in niets meer 
op die stoere havenarbeiders die vroeger bij duizenden de ka-
des bevolkten. Deze containerterminal is de meest geautoma-
tiseerde ter wereld. Mogen we de berichten geloven, dan lopen 
hier hoogopgeleide procesmanagers rond die ervoor zorgen 
dat alle apparaten naar behoren functioneren. Ze smeren de 
raders met een scheut olie en beheren de software. Het zijn 
bijna leptosome werktuigbouwkundigen en ICT’ers, die niet 
thuiskomen met een weekloon in een zakje, maar een salaris op 
hun elektronische rekening krijgen bijgeschreven. De meesten 
van deze bleekneusjes gaan niet meer naar De Kuip, maar naar 
vioolles en de jongste uitvoering van The Taming of the Shrew 
van Shakespeare. Sommigen worden op de terminal in de 
pauze betrapt met de laatste Tommy Wieringa of een bundel 
van Rainer Maria Rilke. Op de e-reader, vanzelfsprekend.

De vakbonden kunnen aan deze gedaanteverwisseling moei-
lijk wennen. Bij Rotterdam World Gateway wordt een klas-
siek arbeidsconfl ict uitgevochten. Er dreigt een ouderwetse 
staking, ladingen en schepen worden ‘besmet’ verklaard en 
dan weet je het wel. Willen we naar het Afrikaanderplein? Dan 
gáán we naar het Afrikaanderplein. Hesjes van de bond worden 
uitgereikt. Gerechtvaardigde eisen worden met aplomb op 
de onderhandelingstafel gelegd. Het wordt tijd dat de heren 
havenbaronnen eens inbinden.

Lang, zelfs al in de tijd van het gildewezen, heeft de vakbewe-
ging gefulmineerd tegen de ‘mensonwaardige’ arbeidsomstan-
digheden in de haven. Nu die eindelijk, dank zij de automati-
sering en robotisering van het werk, sterk worden verbeterd 
en havenwerkers niet langer als lastezels tussen scheepsruim 
en loods heen en weer worden gestuurd, zien de bonden hun 
‘businessmodel’ in gevaar komen. Dat is de achtergrond van het 
confl ict bij deze terminal. Een achterhoedegevecht.

in het kader van de herstructurering van de vloot van de Willi Betz-Groep,
georganiseerd in opdracht van de pandhouder in overleg met

WILLI BETZ NEDERLAND B.V. - TRUCKS & TRAILERS
Locatie: Oosteinde 9 - 2991 LG Barendrecht

18 EURO 5 TREKKERS w.o. “Mercedes Benz” 1842 LS Steamspace
(2012), 1845 LS Bigspace (2012) en “DAF” FT XF105.460, SSC lowliner/
standard deck (2013); tautliner truck “DAF” FT XF105.410; 

5 (DUBBELDEK) KOELOPLEGGERS (2010), o.a. “Schmitz” SKO
24L 13.4 Do-St en “Krone” SDR 27 EL-DS; 6 (dubbeldek) Mega tautliner
opleggers “Schmitz” SCS 24/L 13.62 MB (2008-2005); 12 tautliner opleg-
gers “Schmitz” SCS 24/L 13.62 EB (2009-2008);

Bezichtiging: dinsdag 24 maart van 10.00 tot 16.00 uur

www.TroostwijkAuctions.com

Trucks & Trailers

SLUITING: donderdag 26 MAART

ONLINE EXECUTIEVEILING

CONCURRENTIEPOSITIE  Scheepvaart zoekt samenwerking met Brussel

TOBIAS PIEFFERS

De Europese scheepvaartindus-
trie wil dat het huidige maritieme 
transportbeleid wordt herzien en 
een betere samenwerking met de 
Europese Commissie. Dat was de 
boodschap tijdens de European 
Shipping Week in Brussel.

De European Shipping Week is een 
meerdaags scheepvaartevenement 
dat begin deze maand georgani-
seerd werd in Brussel. Hoogtepunt 
van de week was een conferentie 
waar punten als innovatie, het werk 
van zeevarenden en de competitivi-
teit van de industrie op het pro-
gramma stonden. 
Absoluut geen nieuwe onderwer-
pen voor dergelijke conferenties. 
Verschil is het volume waarmee de 
boodschap werd verkondigd. Een 
week lang maritieme evenementen, 
middenin de politieke hoofdstad 
van Europa, direct naast de deur 
van de beleidsmakers. Aandacht is 
wat de reders willen. 
Concreet moet die aandacht zich 
vertalen in een herziening van het 
huidige maritieme transportbeleid 
en een betere samenwerking tus-
sen industrie en overheid. De re-
ders vrezen dat zij door Europese 
regelgeving inboeten aan competi-
tiviteit op wereldwijd niveau. ‘Het 
is belangrijk dat beleidsmakers in-
zien dat reders concurreren op in-
ternationaal niveau, niet op regio-
naal of lokaal niveau’, zei John 
Lyras, vicevoorzitter van de Inter-
national Chamber of Shipping 
(ICS). 
De Europese Commissie heeft zijn  
maritieme transportbeleid tot 2018 
vastgelegd. ‘Een herziening van dit 
beleid is nodig omdat er sindsdien 
binnen de industrie veel veranderd 
is, zoals de intrede van de nieuwe 
zwavelnorm’, zei Thomas Rehder, 
voorzitter van de European Com-
munity of Shipowners’ Associations 
(ECSA) en partner van rederij Car-
sten Rehder, die een vloot van 23 
containerschepen en vijf bulkcarri-
ers heeft. ECSA is de organiserende 
kracht achter het evenement, met 
steun van andere overkoepelende 
Europese brancheorganisaties. 
Rehder sprak de hoop uit dat de ge-
wenste beleidsherziening in de zo-
mer kan aanvangen.

Milieu
Er zijn zes punten waarop de reders 
verandering van het beleid willen. 
Ten eerste moet de milieuregelge-
ving van de EU gelijkgetrokken wor-
den met de wereldwijd geldende re-

gels van de International Maritime 
Organization, het scheepvaartor-
gaan van de Verenigde Naties. 
‘Daarbij zou de EU de hoogste stan-
daarden moeten promoten’, stellen 
de vertegenwoordigende organisa-
ties van de industrie. Ook vinden de 
reders dat de redevoering van de EU 
veranderen. Als het gaat om de uit-
stoot van CO2, moet scheepvaart 
niet als de oorzaak maar als onder-
deel van de oplossing worden ge-
zien, is de gedachte. ‘We zijn een 
schone industrie, niet de bad boys 
van de Baltic’, zei David Dingle, be-
stuursvoorzitter van Carnival UK 
en vicevoorzitter van cruiselobby 
CLIA Europe.  
Ook vinden de reders dat adminis-
tratieve en douaneregelingen moe-
ten worden versoepeld om de inter-
ne markt ten volle te benutten. 
Onder de noemer ‘goed voor de ver-
mindering van CO2-uitstoot’ willen 

zij dat door een verminderde regel-
druk meer lading van spoor en weg 
naar het water wordt verplaatst. 
Rehder benadrukte ook het belang 
van van de vrijhandelsverdragen 
waarover de EU in onderhandeling 
is met Canada, Singapore en vooral 
de Verenigde Staten. ‘We verwach-
ten niet dat de EU de Jones Act van 
de een op de andere dag verbannen 
krijgt, maar wat we wel verwachten 
is dat de markt geopend wordt voor 
aanvullende diensten zoals het vrij-
geven van de markt voor feeder-
diensten en nichemarkten die zich 
niet richten op transport.’ Met dat 
laatste doelt hij op onder andere de 
baggerindustrie.

Criminaliseren
De Europese Unie moet daarnaast 
ook helpen om de aanwas van Euro-
pese zeevarenden te vergroten. Re-
ders hebben al lange tijd moeite om 

Reders willen herzie 

Met de klok mee: eurocommissaris Violeta Bulc metThomas Rehder, David Dingle (links) met John  
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RAAD & RECHT

Positieve economische cijfers en nieuwe groeiverwachtingen 
domineerden de afgelopen maanden het nieuws. Eindelijk, dat 
werd tijd. Bedrijven durven weer nieuwe plannen te maken, 
wat kansen biedt voor aanbieders van logistiek vastgoed, logis-
tiek dienstverleners en logistieke regio’s. Immers, na jarenlange 
relatieve stilstand lijkt het moment aangebroken om weer 
stevig in de logistieke structuren te investeren. Denk alleen al 
aan de 20 miljard euro die afgelopen jaar in de Europese Unie 
zijn besteed aan nieuwe e-fulfi lment centra.

Deze nieuwe investeringsronde biedt bedrijven goede kansen 
om nu echt werk te maken van een structurele verlaging van 
logistieke kosten. Afgelopen jaren hebben wij met ons bureau 
veel bedrijven ondersteund bij locatiebeslissingen en bij het 
optimaliseren van hun supply chain. Zoals ik tijdens de Duits-
Nederlandse Logistiek Conferentie in Duisburg liet zien, zijn 
vooral de strategische en tactische besluiten van deze bedrijven 
bepalend voor de mogelijkheden om kosten in de keten te be-
sparen. Zo’n 80% van de kosten en invloed wordt bepaald door 
de keuze van locaties voor warehouses en distributiepunten en 
de structuren die hiervoor nodig zijn. 

Bedrijven komen dus weer meer in de situatie dat er serieus 
nagedacht moet worden over de locaties waar de nieuwe groei 
gerealiseerd kan worden. Een goed moment om de vestigings-
voorwaarden in de concurrerende logistieke regio’s in Neder-
land, België en Noordrijn-Westfalen tegen het licht te houden. 
Nederland doet het zeker niet verkeerd, als je naar de recente 
berichten over de concurrerende regio’s kijkt. België treft 
de laatste voorbereidingen voor het invoeren van tolheffi  ng 
voor het vrachtverkeer, waarmee het zijn concurrentiepositie 
aantast. Noordrijn-Westfalen scoort traditioneel goed, met 
bijvoorbeeld een recordgroei van de containeroverslag in de 
haven van Duisburg van meer dan 300% tussen 2009 en 2013. 
De laatste maanden beginnen zich echter ook boven deze regio 
donkere wolken samen te pakken, doordat de kwaliteit van 
de weg- en spoorverbindingen achterblijft. Zeer zorgwekkend 
is bijvoorbeeld de slechte onderhoudstoestand van de brug-
gen in het Duitse wegennet. Het is zelfs zo erg, dat kort voor 
de conferentie in Duisburg de Rijnbrug in de A40 voor al het 
vrachtverkeer moest worden afgesloten. Forse investeringen 
zijn nodig om deze ontwikkeling te keren. Volgens de Duitse 
industrievertegenwoordiger op de conferentie is de bereidheid 
om in de bruggen te investeren veel te beperkt.

Het valt mij op dat er een groot verschil in kwaliteit is tussen 
de Nederlandse snelwegen en het wegennet in Noordrijn-
Westfalen. De forse verbeteringen die de afgelopen tien jaar 
in het Nederlandse snelwegennet zijn doorgevoerd, beginnen 
zich uit te betalen. Nu ook in de regio’s steeds meer aandacht 
komt voor sterke logistieke structuren, ligt er een stevige basis 
voor de Nederlandse regio’s om te profi teren van de nieuwe 
logistieke investeringen.

PETER COLON, CONSULTANT
www.bciglobal.com

De strijd kan beginnen

T

pen willen de reders ook dat het 
voor zeevarenden uit derde landen 
makkelijker wordt om zich door het 
Schengen-gebied te begeven en wil-
len zij dat de overheid het groeiende 
aantal vluchtelingen op met name 
de Middellandse Zee aanpakt. Sche-
pen schieten de vluchtelingen te 
hulp als zij kunnen, maar missen 
vaak de uitrusting om zoveel men-
sen op te vangen. Ook is het moei-
lijk om de vluchtelingen aan land te 
krijgen omdat landen dit niet altijd 
toestaan.
Het is niet de eerste keer dat de re-
ders luidkeels om aandacht vragen. 
In juni vorig jaar vroegen zij de 
Commissie al om een herziening 
van het huidige beleid. Dat verzoek 
werd toen kracht bijgezet door een 
onderzoek naar de toegevoegde 
waarde van de Europese scheep-
vaart aan de EU. Trots werden ge-
tallen als een 145 miljard grote bij-
drage aan het Europees bruto 
nationaal product, 41 miljard euro 
aan belastinginkomsten en 2,3 mil-
joen banen genoemd. 

Vechten
Dat het maken van al deze herrie 
werkt bleek uit de toespraak van eu-
rocommissaris voor Transport Vio-
letta Bulc, die aan het einde van de 
conferentie haar speech hield. ‘Het 
is mij duidelijk waarom de scheep-
vaart zo belangrijk is voor de Euro-
pese economie’, begon zij haar toe-
spraak. ‘Ik zal hard vechten voor de 
vermindering van administratieve 
lasten. Maar als belangrijkste taak 
tijdens mijn termijn zie ik het beter 
laten aansluiten van de scheepvaart 
op andere modaliteiten en het ach-
terland en het creëren van een level 
playing fi eld onder de Europese ha-
vens’, zei zij.  ‘Help mij om de lidsta-
ten hiertoe onder druk te zetten.’ 
Bulc’ uitspraak werd beloond met 
een uitbundig applaus. Positieve ge-
luiden over Bulc waren de hele dag 
al onder de bezoekers te horen. Ze 
toont begrip, bezoekt schepen en 
snapt als technicus de technische 
uitdagingen die de industrie voor-
staat, klonk het.
Het blijft natuurlijk afwachten of 
Bulc haar woorden weet om te zet-
ten in daden. Iemand die haar in het 
Europees Parlement aan haar woor-
den kan houden is Guy Verhofstadt, 
de leider van de liberale fractie 
ALDE en tevens lid van de raad van 
bestuur van de Belgische gastanker-
rederij Exmar. Hij waande zich in 
elk geval in een warm bad, tijdens 
het galadiner:  ‘Ik heb nog nooit zo’n 
grote scheepvaartconferentie in 
Brussel gezien.’

deze werknemers aan te trekken en 
vooral vast te houden. Verminde-
ring van administratieve lasten aan 
boord en het minder snel criminali-
seren van zeevarenden na een onge-
val moeten het beroep aantrekkelij-
ker maken. 

Het probleem is dat, op Nederland 
en Denemarken na, de Europese 
maritieme academies kampen met 
een krimpende instroom van nieu-
we studenten. Bovendien verlaten 
jonge zeevarenden de scheepvaart 
vaak al binnen enkele jaren. 

Over de inhoud van het beroep en 
het aantrekken van nieuw perso-
neel zei Detleff  Eckert, directeur 
van het Directoraat Generaal Werk-
gelegenheid van de EC: ‘Dit ligt in 
de handen van de industrie, zij moe-
ten het meer aantrekkelijk maken 

voor leerlingen om na hun stage te 
blijven, de Commissie kan hier niet 
bij helpen.’ Wel vindt hij dat het 
makkelijker moet worden om leer-
lingen uit een andere lidstaat aan te 
nemen. 
Naast deze terugkerende onderwer-

ning transportbeleid

  Lyras, conferentiegasten aan de borrel, Patrick Verhoeven (ECSA, midden)  Foto: ECSA

We zijn een schone industrie, 

niet de bad boys van de Baltic. 
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