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www.portofantwerp.com/en/instream

Instream.
Bringing the sea to
the heart of Europe.

The Port of Antwerp is Europe’s largest integrated maritime, logistics 
and industrial hub, and a vital engine of the continent’s growth. In close 
collaboration with public and private partners, the Port of Antwerp is 
constantly looking for innovative ways to expand inland navigation at the 
port and reach more than 600 million European consumers. Measures are 
being implemented to enhance the coordination of shipping movements, 
and container handling and distribution within the port, enabling shippers 
to serve their hinterland customers even more efficiently, reliably and 
sustainably. The Port of Antwerp’s clear plan and strong customer focus will 
keep it at the forefront of inland navigation – as the barge port in Europe.  

Everything is possible at the Port of Antwerp. 
Follow us at www.portofantwerp.com/everythingispossible

925
BARGE CALLS 

PER WEEK

96
MILLION TONS OF 

FREIGHT BY BARGE

600
MILLION 

CONSUMERS



3De logistieke dienstverlener

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

nieuwsbladtransport.nl/verdieping

vrijdag 10 april

Duurzame logistiek

Adverteren? Bel: 010 280 10 25

DOSSIER

VOORWOORD

‘Een pakket van A naar B brengen kan iedereen op de wereld’, 
stelde UPS-directeur Henk Kammeraat tijdens een interview. 
‘De kunst is het effi  ciënt te doen.’

Of het nu gaat om B2B of B2C transport, de ontvangers worden 
steeds kritischer, terwijl de logistiek eigenlijk niets mag kosten. 
De verschillende logistieke dienstverleners die we in deze 
uitgave aan het woord laten, lossen het dit dilemma elk op hun 
eigen manier op. Zo legt Kammeraat uit dat het zeker nuttig is 
te kijken of retourstromen goedkoper kunnen, maar het min-
stens zo belangrijk is te onderzoeken hoe een retailer retouren 
kan voorkomen (pag. 7). Voor Fred Spijksma, directeur van 
GEBA Trans in Venlo, is de oplossing juist het toevoegen van 
extra diensten. Meer doen dus, dan slechts het organiseren dat 
lading van A naar B gaat (pag. 23). Niet elke consument reali-
seert zich verder dat er nogal wat transportbewegingen nodig 
zijn voordat hij een product in zijn handen heeft. Nachtritten 
door vrachtwagens, bijvoorbeeld (pag. 12).

Om te overleven is in de praktijk vaak een zekere omvang 
nodig, is ook de observatie van Kees Groeneveld, voorzitter 
van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors. ‘Je hebt nu 
eenmaal een bepaalde kritische massa nodig, vooral omdat we 
steeds meer naar 24-uurs bezetting gaan. Dat is voor een groter 
bedrijf nu eenmaal effi  ciënter te organiseren dan voor een klei-
ner bedrijf ’ (pag. 4). Een andere strategie om het hoofd boven 
water te houden is juist vergaande specialisatie, naar het motto 
‘get niche or get out’. Lubbers Transport vond zijn specialisatie 
in transport voor de olie- en gaswinning (pag. 18).

Voor het verrichten van allerlei add-on services voldoen de 
klassieke distributiecentra inmiddels niet meer. Hoogopgeleide 
medewerkers zijn nu immers met kostbare goederen bezig, en 
moeten kun werken in een hoogwaardige omgeving. (pag. 11).

Vaak zorgt nieuwe techniek voor innovaties in transportstro-
men die als extra services kunnen worden aangeboden, of 
leiden tot lagere kosten. Wil je lading stap voor stap op een 
smartphone volgen en ondertussen dieven met robots op af-
stand houden? Het kan binnenkort, dankzij start-ups die in de 
logistieke branche actief zijn (pag. 9). 

Fascinerend is overigens een artikel dat Nieuwsblad Transport 
20 jaar geleden publiceerde (pag. 24). Een onderzoeksbureau 
stelde toen dat de haven van Rotterdam zich op het leveren van 
diensten met een lage toegevoegde waarde moest concentre-
ren.
 
Gelukkig is dat advies in de wind geslagen.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Overleven
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FOLKERT NICOLAI

Sociale dumping, uitbuiting van 
goedkope Oost-Europese chauf-
feurs, schimmige schijncon-
structies – het Europese wegver-
voer heeft bij het grote publiek 
geen al te best imago. Voorzitter 
Arthur van Dijk van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN) 
pleit voor een gecoördineerde 
Europese aanpak van deze mis-
standen. Het is funest als alle lid-
staten er afzonderlijk maatrege-
len tegen nemen, vindt hij.

Wat veroorzaakt de misstanden in 
het wegvervoer?
Dit vooropgesteld: het is zeker niet 
zo dat de hele bedrijfstak zich op 
grote schaal aan illegale praktijken 
zou bezondigen. De meeste onder-
nemingen houden zich daar verre 
van, maar zijn er tegelijk wel het 
slachtoff er van. We zijn het hele-
maal eens met de vakbonden dat 
misstanden moeten worden aange-
pakt. We staan dan ook vierkant 
achter het tienpuntenplan dat de 
bonden daarvoor hebben opgesteld. 
We willen samen strijden voor een 
eerlijke, transparante transport-
markt. Maar we vinden ook dat het 
wegvervoer te veel in de criminele 

hoek wordt geduwd. Er wordt een 
stereotype van de bedrijfstak ge-
maakt, ook van al die bedrijven die 
gewoon hun best doen in Neder-
land. Vergeet niet dat 80% van het 
Nederlandse bilaterale vervoer zich 
afspeelt in een straal van vijfhon-
derd kilometer rond de Dom van 
Utrecht.

Terug naar de vraag. Wat veroor-
zaakt die misstanden?
Die zijn het gevolg van de grote so-
ciaal-economische verschillen tus-
sen de Europese lidstaten. Die ver-
schillen moeten we de komende 
jaren geleidelijk zien te verminde-
ren. De ultieme oplossing is de in-
voering van een Europees mini-
mumloon. Dat zal er voorlopig 
zeker nog niet komen, maar we vin-
den dat je er wel al over moet na-
denken. In de tussentijd zullen we 
moeten accepteren dat er in het Eu-
ropese internationale wegvervoer 
vooral op loonkosten wordt gecon-
curreerd.

Waarbij vrachtauto’s en soms hele 
bedrijven worden ‘uitgevlagd’ 
naar Polen of Hongarije. Is dat de 
bedoeling?
Tja, verscheidene bedrijven heb-
ben vestigingen in lagelonenlan-

den geopend om op vol-
strekt legale manier van 

de gewijzigde concur-
rentieverhoudingen 
in het internationale 
wegvervoer in Euro-
pa gebruik te kun-
nen maken. Dat is 
een realiteit. Daar 
komt bij dat de 
N e d e r l a n d s e 
chauff eur in de 
toekomst weer 
schaars zal wor-
den. De moder-
ne chauff eur 
wil niet meer 
weken van huis 
zijn. Die wil op 

zaterdag langs 
het voetbalveld 

kunnen staan om 
zijn zoon aan te 

moedigen.

Europees minimum-
loon – is dat geen utopie?

Waarom? Vlak na de oor-
log droomden visionaire 

politici van een ver-
enigd Europa, 

een Europa zonder grenzen. Toen 
zei menigeen ook: dat komt er na-
tuurlijk nooit van. Maar moet je 
eens kijken hoeveel van die droom 
al is gerealiseerd. Ik voorzie dat de 
loonverschillen in ons werelddeel 
steeds verder zullen afnemen. Al 
gaat daar inderdaad wel tijd over-
heen.

Dus houden we de misstanden nog 
wel even?
Nee, als het aan ons ligt niet. Maar 
dan moet niet elke afzonderlijke 
lidstaat met maatregelen komen 
om die misstanden te bestrijden. 
Waarom moet elk land een notifi -
catieplicht invoeren, op grond 
waarvan een vervoerder die in dat 
land actief wil worden, dat van te-
voren nauwkeurig moet aanmel-
den? Waarom geen Europese noti-
fi catieplicht? Waarom is de 
handhaving van regelgeving in elk 
land verschillend? Wij willen een 
egaal speelveld, met spelregels die 
in alle landen hetzelfde worden 
uitgelegd.

Waarom gunt u de Europese lid-
staten niet dat laatste restje soeve-
reiniteit?
Daar gaat het niet om. Wat ik con-
stateer is dat de grenzen, die we in 
Europa nu juist wilden laten ver-
dwijnen, door steeds meer landen 
weer worden ingevoerd. Er komen 
alleen maar grenzen bij, die het in-
ternationale ondernemen bemoei-
lijken. Een voorbeeld is het Duitse 
minimumloon. Daar zijn wij beslist 
niet tegen, integendeel. Het pro-
bleem is de bureaucratie die aan de 
handhaving van dat minimumloon 
is verbonden. Ik vind trouwens dat 
Nederland zich bij de Duitse rege-
ring moet inspannen om Neder-
landse ondernemers van adminis-
tratieve verplichtingen rondom 
het minimumloon uit te zonderen. 
Het Nederlandse minimumloon is 
immers nog een stuk hoger dan het 
Duitse.

Wat ziet u als ‘fout’, als een
typische misstand in het wegver-
voer?
Je hebt ‘goed’, ‘fout’ en een grijs ge-
bied daartussen. ‘Fout’ is bijvoor-
beeld onderbetaling, uitbuiting. 
Daarop moet je handhaven. Binnen 
de IRU (de internationale wegver-
voersorganisatie, red.) denken we 
steeds meer: misschien is het beter 
om te defi niëren wat ‘goed’ is: wat 
mag, wat is toegelaten. Het groot-
ste probleem is dat er veel bonafi de 
ondernemers zijn, maar hier en 
daar ook malafi de ondernemers. 
Die hebben trucs achter de hand, 
die zullen bijvoorbeeld voor in 
Duitsland gewerkte uren keurig 
het Duitse minimumuurloon 
betalen, maar dan betalen ze 
voor elders gewerkte uren ge-
woon wat minder dan normaal, 
zodat het totale betaalde loon 
toch weer op het oude niveau 
uitkomt.
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INTERVIEW  ARTHUR VAN DIJK, TLN 

‘Het wegvervoer wordt in 
de criminele hoek geduwd’
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zou moeten worden. ‘Portbase is nu nog vooral een 
platform voor de containersector. Dat zou uitgebreid 
moeten worden naar de bulksector.’
Ook de discussie over de nieuwe Loodswet is een dossier 
dat de cargadoors ‘kritisch’ zullen blijven volgen, zegt 
Groeneveld. Minister Schultz heeft aangekondigd dat ze 
wil gaan onderzoeken of meer schepen vrijgesteld kun-
nen worden van de loodsplicht. Reders en cargadoors 
dringen daar al geruime tijd op aan. Dat zou vooral moe-
ten gelden voor schepen die zeer regelmatig Rotterdam 
of een andere Nederlandse haven aandoen, zoals ferry’s, 
feeder- en shortseaschepen, en die die haven dus goed 
kennen. De cargadoors steunen dat streven zolang dat 
niet ten koste gaat van de veiligheid voor de scheepvaart. 
‘En we zullen er voor waken dat de vermindering aan 
loodsgeldinkomsten gecompenseerd wordt met een ver-
hoging van loodsgeld voor schepen die wel een loods 
moeten blijven gebruiken’, zegt de VRC-voorzitter.
‘Wij kunnen goed aan mensen komen’, zegt Groeneveld 
over het aanbod van logistiek geschoold personeel in de 
Rotterdamse haven. Dat is wel eens anders geweest. 
Maar volgens hem hebben allerlei initiatieven in de af-
gelopen jaren, zoals bedrijfsbezoeken en voorlichtings-
bijeenkomsten, de belangstelling onder de jeugd voor 
een baan in de haven aangewakkerd. ‘Wat goed werkt, 
is duidelijk maken dat de haven onmisbaar is voor de 

miste kans dat het Havenbedrijf die bij de aanleg van 
Maasvlakte 2 niet in één moeite door heeft gebouwd. 
De CER is bedoeld voor het uitwisselen van containers 
tussen de terminals. De verwachting is dat de behoefte 
aan het bundelen van containers voor doorvervoer via 
spoor, binnenvaart en feederschip fors zal groeien met 
de bouw van twee nieuwe containerterminals. Groene-
veld: ‘Als VRC hameren we er al twee jaar op dat die in-
terne baan er moet komen, maar er wordt nog steeds 
niet gebouwd. Al heb ik wel de indruk dat het Havenbe-
drijf en de terminals de zaak goed hebben opgepakt en 
dat ze het binnenkort eens worden over de spelregels.’

Postkantoor
Een ander punt waar de VRC al een paar jaar op hamert, 
is de positie van Portbase, het ‘digitale postkantoor’ van 
de haven. Op grond van Europese verplichtingen eist 
Rijkswaterstaat dat de Nederlandse zeehavens op een 
uniforme manier gegevens over het scheepvaartverkeer 
gaan aanleveren. De Rotterdamse haven vindt dat pri-
ma, zolang dat systeem maar is gebaseerd op dat van 
Portbase. ‘We hebben een goed werkend systeem voor 
onze twee grootste havens, Rotterdam en Amsterdam. 
Het zou zeer onverstandig zijn om dat op het spel te 
zetten. We zullen die discussie zeer kritisch blijven vol-
gen.’ Wel vindt hij dat Portbase nog verder uitgebreid 

‘Consolidatie 
gaat door’

‘A ls ik dienst had, had mijn moeder 
ook dienst.’ Groeneveld kan het 
zich nog als de dag van gisteren 
herinneren, zijn begintijd in de 
Rotterdamse scheepvaartsector. 
Dat was bij Astramaris, de toen-

malige agent van de Israëlische lijnvaartrederij Zim. 
Begonnen als jongste bediende werd hij na een jaar 
waterklerk, de schakel tussen het schip in de aanloop-
haven en het cargadoorskantoor. Zo heeft hij in een 
jaar of zeven de Rotterdamse haven als zijn broekzak 
leren kennen.
‘Mobiele telefoons had je natuurlijk nog niet, dus je was 
altijd gewapend met een zak kwartjes, zodat je bij de 
portier kon bellen. En als ik buiten kantoortijd op pad 
was, zat m’n moeder thuis naast de telefoon, zodat ze 
boodschappen voor me kon aannemen.’ Zoveel mag 
duidelijk zijn: het cargadoorsvak is hem met de paple-
pel ingegoten. De kiem voor een loopbaan in de haven 
werd echter al gelegd door het beroep van zijn vader, 
die kapitein was op de kleine handelsvaart (bij Van Es, 
later Van Ommeren), zeg maar de vaart binnen Europa. 
En in zijn geboorteplaats Vlaardingen was hij regelma-
tig aan de waterkant te vinden. Na Astramaris volgden 

onder meer nog betrekkingen bij Deka, Anthony Veder 
en Rhenus. In 1999 stapte hij over naar Euro-Nordic, 
waarvan hij sindsdien directeur is.
Geen wonder dus dat zijn naam genoemd werd, toen de 
VRC eind vorig jaar plotseling op zoek moest naar een 
nieuwe voorzitter omdat Hapag-Lloyd zijn voorganger 
Albert Thissen onverwacht naar Parijs overplaatste. ‘Of 
ik dat niet kon gaan doen’, was de vraag uit het bestuur. 
‘Na enig nadenken heb ik daar ‘Ja’ opgezegd. In de eer-
ste plaats omdat ik het belangrijk vind om deze be-
roepsgroep, die toch een sleutelrol in de haven vervult, 
op een goede manier te vertegenwoordigen, maar ook 
omdat ik het gewoon wel leuk vind.’ Volgens Groene-
veld sluit zijn benoeming ook mooi aan op het ‘ritme’ 
van de afgelopen jaren. Tussen de voorzitters uit de 
containersector Jan Buiter (Cosco) en Albert Thissen 
(Hapag-Lloyd) zwaaide Piet Hoogerwaard (Vopak) uit 
de (natte) bulksector de scepter. Het bedrijf van Groe-
neveld, Euro-Nordic, is grotendeels op de bulkvaart en 
de feeder/shortseasector gericht.
Niettemin is het dezer dagen vooral de containersector 
die de aandacht opeist. Groeneveld is aangetreden in 
een periode dat die op volle toeren draait. De contai-
nertoevloed is zo groot dat de terminals die nauwelijks 
de baas kunnen. Daarmee komt het gevreesde conges-
tiespook weer om de hoek kijken, net als overigens in 
Antwerpen en Hamburg. Groeneveld benadert het van 
de positieve kant: ‘Het is in elk geval het bewijs dat de 
aanleg van Maasvlakte 2 noodzakelijk was.’ Hij denkt 
dat de haven op de goede weg is om de problemen de 
baas te worden. ‘Samenwerking is hier natuurlijk het 
kernwoord. Ik heb de indruk dat ECT na de problemen 
van de afgelopen zomerperiode nu eerder met zijn re-
laties aan tafel is gaan zitten om te proberen gezamen-
lijke oplossingen te bedenken.’
Hoog op de agenda moet wat hem betreft de aanleg van 
de interne baan, offi  cieel Central Exchange Route 
(CER) genoemd, op de Maasvlakte. Hij vindt het een ge-

Kees Groeneveld: 

‘De congestie is 

het bewijs dat 

Maasvlakte 2 

nodig was.’ 

Foto: Ries van 

Wendel de Joode

ROB MACKOR

Met Kees Groeneveld (53) heeft 

de Vereniging van Rotterdamse 

Cargadoors (VRC) sinds een 

paar maanden een nieuwe 

voorzitter. Een scheepvaartman 

in hart en nieren. 

Door de iPad gaat de haven 

leven bij die scholieren.
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Als lijnvaartcargadoor speelt Euro-Nordic een bescheiden rol 

tussen het containergeweld van de deepsea carriers. Het 

bedrijf is de vertegenwoordiger van het Noorse Northsea 

Container Lines (NCL). Deze shortsea en feeder operator vaart 

met vijf schepen tussen Rotterdam, Hamburg en Bremerha-

ven enerzijds en een reeks havens langs de zuidelijke en 

westelijke kust van Noorwegen anderzijds.

Daarnaast is de onderneming jaarlijks havenagent in Rotter-

dam en Antwerpen voor meer dan 2.000 andere schepen, 

waaronder veel chemicaliëntankers. Verder houdt de groep 

zich bezig met chartering van schepen voor het vervoer van 

partijen bulklading. Daartoe is een paar jaar geleden het 

gespecialiseerde Libra Shipping overgenomen.

Ook treedt Euro-Nordic op als charterer’s agent voor ontvan-

gers van vooral bulklading. In Moerdijk beschikt de groep over 

een 30.000 vierkante meter groot logistiek centrum, waarin 

onder meer aluminium en andere metalen, papier en hout-

pulp wordt opgeslagen. Daarnaast beschikt de groep over 

open en overdekte opslagruimte voor partijen bulklading. 

Tevens biedt de groep allerhande logistieke diensten aan als 

douane-afhandeling, expeditie en om- en verpakken. Inclusief 

dochterbedrijven heeft de groep ongeveer 110 werknemers.

Euro-Nordic is een volle dochter van de Noorse groep Elkem, 

die onder meer allerlei silicium-producten en metaallegerin-

gen levert aan de aluminium- en elektronica-industrie en 

producenten van zonnepanelen. Elkem werd op zijn beurt een 

paar jaar geleden overgenomen door chemiegroep China 

National Bluestar. Die is weer voor 80% in handen van het 

staatsbedrijf ChemChina en voor 20% in die van de Ameri-

kaanse Blackstone Group.

Uiteindelijk in Chinese handen

spullen die ze gebruiken, zoals de benzine voor de scoo-
ter en de iPad uit China. Dan gaat de haven leven bij die 
scholieren. Wel schrikken ze soms terug voor het idee 
dat er veel in ploegendiensten wordt gewerkt omdat die 
haven nu eenmaal 24 uur per dag door draait. Dan wijs 
ik erop dat dat net zo goed geldt voor banen in zieken-
huizen en bij de politie.’

Kritische massa
Een ontwikkeling die hij de komende jaren door ziet 
gaan, is de consolidatie, ofwel bundeling van bedrijven, 
in de cargadoorssector. ‘Kijk naar ons ledenbestand. 
Zo’n tien jaar geleden waren er nog ongeveer 120 carga-
doorsbedrijven, nu zo’n 85. Veel kleine bedrijven heb-
ben zich de afgelopen jaren over laten nemen door gro-
tere branchegenoten, omdat ze het op eigen kracht niet 
meer redden. ‘Je hebt een bepaalde kritische massa no-
dig, vooral omdat we steeds meer naar 24-uurs bezet-
ting gaan. Dat is voor een groter bedrijf nu eenmaal
effi  ciënter te organiseren dan voor een kleiner.’ Euro-
Nordic heeft zich de afgelopen jaren op dit vlak niet on-
betuigd gelaten en nam onder meer wildevaartcarga-
door Libra Shipping, ILC, Utkilen en Arned Cela in 
Antwerpen over. Sinds Groenevelds aantreden in 1999 
is het personeelsbestand door overnames en autonome 
groei vertienvoudigd van elf naar 110 werknemers.



Last mile is first mile geworden

V eel is al gezegd en geschreven over 
de last mile problematiek, vooral als 
het gaat om het kosteneffi  ciënt en 
duurzaam distribueren van goederen 
naar eindgebruikers. ‘Tot 2003 wa-
ren het de verladers die in feite be-

paalden wat mogelijk was. Tegenwoordig is het de 
klant die de eisen stelt’, zegt Henk Kammeraat,
Managing Director UPS Nederland. De opkomst van 
E-commerce ging gepaard met de opkomst van klanten 
die het logistieke proces kritisch volgen. ‘Het moet 
snel, goedkoop, aan huis bezorgd worden op een mo-
ment dat het de klant schikt, maar zonder extra kos-
ten.’ Aan deze wensen is bij de levering van goederen al 
moeilijk te voldoen – bij het organiseren van de re-
tourstroom wordt het nog lastiger. ‘In principe hebben 
bezorgers beperkte tijd voor het afl everen van goede-
ren, voor het ophalen is weliswaar meer tijd beschik-
baar, maar een standaardtijd is moeilijk vast te stellen.’
De reden is duidelijk: de klant heeft het product niet 
klaarliggen of nog niet of verkeerd ingepakt. ‘Waar je bij 
het afl everen nog kunt proberen bij de buren te bezor-
gen, wordt dat bij ophalen een stuk lastiger.’ Dit laatste 
komt doordat de retailers eisen stellen aan het retour-
pakket, het moet aan voorwaarden voldoen. Het is de 
bezorger die de controle uitvoert. Gemiddeld is opha-
len tweeënhalf keer zo duur als brengen. 
Kammeraat kan zich er dan ook over verbazen dat gra-
tis ophalen zo vaak door retailers wordt aangeboden. 
‘Wij brengen de kosten in rekening, dus het gaat van 
hun marge af óf ze berekenen het door in de verkoop-
prijs van het product.’ 
Kammeraat adviseert vaak startende webshops. ‘Het re-
toursturen van kleding is kostbaar, juist doordat er veel 
handelingen nodig zijn bij de intake: het moet correct ge-
vouwen zijn, mag niet gedragen zijn.’ De kosten van der-
gelijke retourzendingen kunnen oplopen tot 45 euro, in-
clusief administratie, controle, inklaren, etcetera. ‘Als 
het bezorgen je al geld kost en het ophalen 45 euro, dan 
beloof je nogal wat als klanten gratis mogen terugsturen.’
De retailers willen dan ook onderzoeken hoe de retour-
stromen goedkoper kunnen. ‘Het is verstandig eerst te 
voorkomen dat je retouren krijgt’, is het nuchtere com-
mentaar van Kammeraat. Retailers hebben dat deels 
zelf in de hand, en niet alleen door strengere voorwaar-
den te formuleren bij de levering van het product. ‘Als 
een klant altijd maat 40 en 42 bestelt en deze stuurt 
maat 42 steeds terug, dan is het verstandig die klant 
daarop te wijzen. Maar om dat mogelijk te maken, moet 
dit gedrag wel gekoppeld worden aan het klantprofi el.’ 
Ook helpt het als klanten echt goed en verschillend 
beeld zien van de kleding en ze door het uploaden van 
een foto de kleding al virtueel kunnen dragen.’

Centrale distributiecentra
Retourstromen ontstonden kort voor de eeuwwisse-
ling, vooral doordat elektronicafabrikanten met centra-
le Europese distributiecentra gingen werken. Vanaf dat 
moment kwamen er ook producten terug uit de keten, 
zoals laptops, mobiele telefoons en computers.
In eerste instantie gingen retouren terug naar de winkel 
van aanschaf, dat leverde in feite voor de pakketdien-
sten geen problemen op. Het was hooguit een disbalans: 
veel producten naar de winkel, en slechts enkele terug, 

De UPS-directeur voorziet in de nabije toekomst het 
belangrijker worden van access points – waar ook re-
touren naartoe gebracht kunnen worden. ‘Het zal lei-
den tot een verduurzaming van de keten, doordat er 
veel minder vrachtwagens de wijk in hoeven.’ Eerder al 
zag Kammeraat al dat eindgebruikers doorgaans geen 
extra geld overhebben voor same day delivery. Veel be-
langrijker vindt men het zo nauwkeurig mogelijk te we-
ten hoe laat een pakket wordt bezorgd.’

maar die winkel lag al in de route van de bezorger.
In die opzet controleerde de winkelier het retourpro-
duct. Kammeraat: ‘Toen al ontstonden eerste pogin-
gen om de retourstromen te beheersen, terwijl men-
sen in die tijd slechts recht hadden op acht dagen 
retour, mits in originele verpakking en onbeschadigd. 
Nu is dat een maand.’

C2B
In 2000 is UPS begonnen met het opzetten van een 
B2B-retournetwerk, sinds 2003 bestaat een B2C-re-
tournetwerk, vooral omdat producten steeds vaker di-
rect bij de klant moesten worden afgehaald. ‘Consumer 
to Business, zeg maar, de omgekeerde weg. Het netwerk 
was nodig omdat zowel de consument als de retailer 
steeds meer wensen en eisen formuleerde bij het opha-
len van producten.’
Kammeraat noemt daarbij paspoortcontrole, of het 
maken van een foto van het paspoort en het product. 
‘Het kan allemaal, maar we berekenen het wel door in 
de prijs.’

Henk Kammeraat: 

‘Het terugsturen 

van kleding 

is kostbaar 

doordat er veel 

handelingen nodig 

zijn bij de intake.’

Foto: Frank van Hal

MELS DEES

Een goede beheersing van retourstromen is van groot 

belang voor webshops én aanbieders van pakketdiensten. 

‘De vraag moet niet zijn hoe je de retouren goedkoper 

maakt, maar hoe je ze voorkomt.’

Je belooft nogal wat als 

consumenten gratis mogen 

terugsturen.

stromen is van groot

ders van pakketdiensten. 

 retouren goedkoper 
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we hebben iets voor je

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

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

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

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

Kijk op postnl.nl/NT of bel 088 236 37 73.

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

Zoeken
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vinden.

Op zoek naar personeel in w arehousing, export, offshore, fi  nance of ict? Werf niet 

op de tast en ga voor r espons met i nhoud. Specialisten in transport en logistiek 

vindt u via het medium dat de weg kent in de markt. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl MAASS I LO
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WWW.STANDIC.COM

 230.500 m3 storage capacity for fl ammable and non-fl ammable liquids

 163 tanks, 15 diff erent tank sizes ranging from 156 m3 to 6.600 m3

 40.000 m3 stainless steel tank capacity in 2015

 Four jetties to handle barges and seagoing vessels with max. draught of 9.30 mtr and 22.000 mt DWT

 30 (un)loading bays for tank trucks, tank containers, fl exitanks and rail tank cars

 Heated and insulated storage tanks

 First come, First serve (no slotplanning) 

 Nitrogen supplies and mixing possibilities of Chemicals, Biofuels, Lube Oils

 24/7 service for vessels/barges/rail tank cars

STANDIC B.V. is located at the Juliana Dock in the seaport of Dordrecht. Position: Latitude 51’49N and Longitude 4’40E.

COMMERCIAL CONTACT Paul Voogt, George Franka - Tel: +31 78 652 86 45 - sales@standic.com www.standic.com

VISITING ADDRESS Wieldrechtseweg 48 - 3316 BG - Dordrecht, The Netherlands - Tel: +31 78 652 86 50 - Fax: +31 78 652 86 26
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Port Innovation Lab moet jonge innova-
tors koppelen aan bedrijven uit de ha-
ven- en transportsector. Met de Smart-
Tag van whereAt Industries lijkt dat 
aardig te lukken. Dit innovatieve volgsys-
teem moet binnenkort zijn eerste klan-

ten uit het Westland gaan helpen versgoederen in per-
fecte staat elders op aarde te krijgen. Alle ketenpartners 
moeten er hun effi  ciëntie en duurzaamheid mee kun-
nen verhogen. 
De vinding van de Delftse start-up is niet groter dan een 
luciferdoosje. Maar de sensoren in de SmartTag kunnen 
wel van minuut tot minuut ladinggegevens doorgeven. 
‘Als je hem aan een lading bananen bevestigt direct na-
dat ze zijn geplukt, kun je ze volgen van een Braziliaan-
se plantage tot aan de krat hier in een supermarkt. Real 
time’, vertelt Ivan Silvestrov, oprichter van whereAt In-
dustries. ‘De complete waardeketen is in beeld.’ Daarin 
verschilt het systeem van bestaande toepassingen, die 
slechts een deel van een multimodaal transport in 
beeld brengen. Dankzij de aangebrachte SmartTag blijft 
een versproduct ook zichtbaar na uitpakken van de ree-
fercontainer of verladen van pallets. Vier patenten be-
schermen de vinding. Als de betreff ende bananen er-
gens te lang blijven staan of onder verkeerde condities 
zijn bewaard, verstuurt de SmartTag automatisch een 
melding. Een machtig hulpmiddel bij discussies over 
schade. Zelfs één doos met een probleem is ermee te 
traceren, want  via bluetooth 4.0 kan de tag tot 70 me-
ter ver zenden. Silvestrov: ‘Daarmee vind je in tien se-
conden een doos rotte bananen in een pakhuis ter 
grootte van een voetbalveld.’ Het wordt dus ook een-
voudiger om een garantie te bieden dat een bosje bloe-
men uit Ecuador zeven dagen staat. 
Zelfs een kleine producent kan zich de tags veroorlo-
ven, want het systeem gebruikt geen RFID en dure bar-
codescanners. Een gemiddelde Smartphone kan met de 
SmartTag verbinden, sensordata afl ezen en een wijzi-
ging of update in de database uitvoeren. Een SmartTag 
kost maximaal een euro per klant, maar bij grote bestel-
lingen daalt die prijs naar 50 cent. Een bijgeleverde gps 
hub legt via wifi  verbinding met andere hubs of met de 
telefoon. Ketenpartners die meebetalen krijgen een ei-

gen account en login. Daarmee kunnen ze via telefoon 
of computer de doorgestuurde gegevens over het trans-
port volgen. ‘We richten ons op alle transporteurs, ex-
pediteurs en verladers die business waarde creëren. De 
hele keten kan effi  ciëntievoordelen behalen’, legt Sil-
vestrov uit. ‘Een cargo airline kan door de verlengde vi-
sibility de inkomende goederenstroom nog sneller con-
troleren en afhandelen. Havenautoriteiten en rederijen 
kunnen voorkomen dat containers onnodig wachten. 
In de versketen kan het ontvangende bedrijf direct na 
ontvangst zijn transporteur uitnodigen. Restruimte in 
loods en vrachtwagen wordt automatisch bijgehouden, 
de bezettingsgraad van voertuigen kan omhoog.’ 

Europese achterland wordt gemiddeld 40 procent van 
alle containers leeg vervoerd, op zee 20 procent. Tus-
sen de USA en Azië is dit 35 procent. De aanzienlijke be-
sparingen die een inklapbare container hier brengen, 
zijn vele malen hoger dan de extra aanschafkosten.’

Sam snuffelt en scant
Hoe je je dure containers met dure lading bewaakt? Als 
het aan Robot Security Systems (RSS) ligt met een ro-
bot. Robot Sam kan kijken, snuff elen en scannen en kan 
zelfstandig communiceren met de meldkamer. Op de 
Rotterdamse terminal Uniport gaat binnenkort een be-
veiligingsrobot meedraaien in de surveillancediensten. 
De ‘waakrobot’ is een donkerblauwe doos op wielen vol 
met sensoren en elektronica. Een beeld- en warmteca-
mera, die 360 graden kan draaien, scant de omgeving 
terwijl de robot met 20 kilometer per uur tussen de sta-
pels containers rondrijdt. ‘Als hij iemand detecteert, 
neemt hij contact op met de meldkamer. Personeel kan 
inloggen en meekijken’, vertelt Rik Kruidhof (RSS). 
Terminalmedewerkers kunnen zich legitimeren bij de 
ingebouwde RFID-lezer van Sam (Secure Autonome 
Mobile). Gebeurt dat niet, dan kan de meldkamer er be-
veiliging of politie op afsturen. De robot kan ook rap-
port uitbrengen over ontbrekende pallets of verkeerd 
geplaatste containers. Hij is voorgeprogrammeerd met 
een plattegrond en een beveiligingsdraaiboek. Tijdens 
de ronde controleert hij met zijn laserscanner continu 
de digitale omgevingsplattegrond. Bij een obstakel past 
de robot zelfstandig zijn route aan. Lekdetectie is een 
van de mogelijke extra’s. Andere extra’s zijn een geiger-
teller en detectors voor rook en giftige stoff en.
Op de Uniport gebruikt RSS een verzwaarde Sam XL 
met extra sensoren en een laserscanner. Deze robot is 
bestand tegen omstandigheden tussen de containers en 
straddlecarriers. Kleinere types worden al ingezet in 
distributie- en datacenters. De robot is ontwikkeld als 
aanvulling op menselijke surveillance, niet als vervan-
ging. Voordeel is uiteraard dat hij nooit ziek of onacht-
zaam is. Met een huurprijs van zo’n vijfduizend euro 
per maand is hij nog goedkoop ook, rekent Kruidhof 
voor. ‘Als je hem 24 uur per dag inzet, realiseer je een 
besparing van 75 procent op bewakingskosten.’ 

Na gebruik gaan de SmartTags weer naar het beginpunt 
van de logistieke keten. Op het ingebouwde batterijtje 
kan het etiket vier jaar draaien. Als de innovatie deze 
zomer in gebruik wordt genomen, moet het product 
ook gecertifi ceerd zijn voor gebruik in vliegtuigen. De 
winstmarge per productomloop is klein. Maar als ieder-
een in de keten meedoet zorgt de wet van de grote ge-
tallen voor een lucratieve business, gelooft Silvestrov. 
‘De cargo industrie is een miljardenbusiness. En wij 
mikken op de complete markt.’

Vouwcontainers
Groot denken doet ook technostarter Holland Contai-
ner Innovations (HCI). Acht inklapbare containers van 
dit bedrijfje uit YES!Delft zijn momenteel al in Neder-
land actief. Maar dat aantal gaat binnenkort fl ink uit-
breiden, onder meer richting Azië. HCI hoopt uiteinde-
lijk zo’n 70 procent van de containermarkt te veroveren 
met zijn vouwcontainers.
Leegvervoer van containers kost ruimte en geld. Niet 
verrassend dus dat sinds de introductie van de stan-
daardzeecontainer talloze partijen hebben gewerkt aan 
een vouwcontainer. Door technische problemen beten 
ze zich er allemaal de tanden op stuk. Maar de door-
braak lijkt nu nabij: als eerste ter wereld heeft de HCI 
een ISO-certifi caat verkregen op een 40-voets inklap-
bare container. Onafhankelijke keuringsinstituten be-
vestigen dat de 4FOLD uitgevouwen exact hetzelfde 
functioneert als een standaardcontainer. Dus even 
sterk en waterdicht. De container bevat geen losse on-
derdelen en is volledig van staal gemaakt, met zoveel 
mogelijk standaardonderdelen.
In- en uitvouwen kan in vier minuten met twee perso-
nen en een werktuig om het dak op te tillen. ‘En dat is 
altijd beschikbaar in havens en depots’, zegt Peter Brou-
wer (HCI). ‘Als je een container kunt optillen, kun je 
ook een container in- en uitvouwen.’ Tijdens 2,5 jaar 
testvaren bleken de acht proefcontainers prima te vol-
doen. De 4FOLD kost meer dan een standaardcontai-
ner, maar HCI schat de gemiddelde terugverdientijd 
twee jaar. Vooral op vaste routes is de besparing mak-
kelijk te realiseren. ‘Wij concurreren niet op prijs, maar 
op gebruikerskosten’, onderstreept Brouwer. ‘In het 

Rik Kruidhof met 

Sam, de bewaker 

die nooit ziek of 

onachtzaam is. 

Foto: Ries van 

Wendel de Joode

EDO BEERDA

Lading stap voor stap met 
je smartphone volgen, 
terwijl robots dieven op 
afstand houden? Het kan 
al. Technische innovaties 
gaan de logistieke 
dienstverlening 
veranderen.

Je vindt in tien seconden

een doos rotte bananen.

Technostarters 
veranderen 
de logistiek
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220.000 m2 logistiek op
de bakermat van Fokker

Op het terrein waar Fokker ooit vlieg-
tuigen bouwde, op Schiphol-Oost, 
ontstond een bedrijvenpark dat ge-
heel gericht is op logistieke onderne-
mingen. In totaal wordt 220.000 m2 
ontwikkeld. Het logistieke park is 

daarmee in Europa een van de grootste luchthavenge-
bonden logistieke parken in privaat eigendom. De loca-
tie bevindt zich niet alleen op een steenworp afstand 
van de landingsbanen van de nationale luchthaven, 
maar is tevens goed bereikbaar over de weg. 
Van de oorspronkelijke fabriekspanden is weinig meer 
over, stelt Coert Zachariasse, CEO van Delta Develop-
ment Group, de ontwikkelaar van Fokker Logistics 
Park. ‘Er stonden grote hallen waarin de productie 
plaatsvond, die waren voor huidige logistieke activitei-
ten niet bruikbaar.’ Na sloop en sanering, waarbij de 
vrijkomende materialen zijn hergebruikt op het terrein, 
ontwikkelde Delta Development nieuwe panden vol-
gens het cradle to cradle principe. ‘Een goed logistiek 
pand is in eerste instantie functioneel. Het is, met alle 
respect, niet gebouwd voor de eeuwigheid. Wie zich dat 
realiseert, doet er verstandig aan een dergelijk centrum 
zó te bouwen dat het op een eenvoudige manier weer 
afgebroken of verbouwd kan worden.’ Zachariasse geeft 
aan dat bij het gehele ontwerp rekening is gehouden 
met hergebruik van de materialen aan het eind van de 

levensduur van de panden. ‘Zelfs nu de metaalprijzen 
wat daalden, blijft duidelijk dat staal, koper en andere 
metalen waarde hebben en houden. Het is wel zaak dat 
het metaal zo zuiver mogelijk teruggewonnen kan wor-
den – daar wordt dus bij het ontwerp en de bouw al re-
kening mee gehouden.’ Deze manier van bouwen maakt 
het ook eenvoudiger panden aan te passen aan veran-
derende wensen van een ondernemer. Marcel Hoekstra 
treedt namens Industrial Real Estate op als makelaar 
van Fokker Logistics Park. Hij vult aan: ‘Logistieke on-
dernemers zijn gebaat bij fl exibiliteit. Een pand moet 
snel en eenvoudig uit te breiden zijn, of voorzien kun-
nen worden van een andere indeling.’
Traditioneel onderscheiden vastgoedeigenaren een di-
rect rendement van panden, dat bestaat uit de huur-
penningen, naast het indirecte rendement, dat bestaat 
uit de waarde van het perceel en de opstallen. Delta De-

panden. ‘Het hele terrein is afgesloten en wordt be-
waakt. Wie bouwt voor ondernemers die actief zijn met 
hoogwaardige goederen, moet zorgen voor adequate 
beveiliging.’
Hoekstra, afsluitend: ‘Een duurzaam kwaliteitsaanbod 
was eigenlijk onvoldoende voorhanden in de directe 
omgeving van Schiphol, terwijl bedrijven er wel naar 
vragen. Fokker Logistics Park brengt in dat opzicht 
vraag en aanbod bij elkaar.

velopment voegt met zijn ontwerpen ook de compo-
nent grondstofrendement toe.
Binnenkort begint de bouw van de units Fokker 7 & 8. 
Ook tijdens de bouw wordt duurzaamheid in acht ge-
nomen. Zachariasse: ‘Het klinkt simpel, maar door het 
ontwerp, de productie en levering van materialen goed 
op elkaar af te stemmen, neemt het aantal vrachtwa-
genbewegingen af en verminderen ook de faalkosten op 
de bouwplaats.’

Kwaliteitssprong
De nieuwe manier van ontwikkelen past volgens Zacha-
riasse bij de algemene marktontwikkelingen op het ge-
bied van logistiek vastgoed. ‘De eisen die aan panden ge-
steld worden zijn de laatste jaren hoger geworden.’ Niet 
alleen als het gaat om duurzaamheid, maximale vrije 
hoogte en maximale vloerbelasting. Steeds vaker worden 
goederen immers in een distributiecentrum behandeld: 
medewerkers maken de containers open, zeker in de 
centra in de buurt van luchthavens, waar hoogwaardige 
producten op- en overgeslagen worden. ‘Het is goed voor 
de bv Nederland als we meer doen dan slechts overslaan 
van goederen. De logistieke sector moet ondernemers 
ontzorgen. Het vastgoed moet dat faciliteren.’ Hoewel 
dit in eerste instantie wat cryptisch klinkt, wijst de CEO 
erop dat medewerkers ook in een distributiecentrum een 
goede werkbeleving moeten hebben. ‘Personeel is een 
duur maar belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. 
Medewerkers verwachten een omgeving met de kwaliteit 
van een modern kantoor.’ Dat betekent, onder meer, het 
voorzien in goede licht- en klimaatomstandigheden. 
Planten dienen niet alleen om CO2 en fi jnstof op te ne-
men maar ook als geluidsfi lter. Waar mogelijk vindt dag-
licht zijn weg in de panden, zonnecellen voorzien in 
energie. ‘Kantoor- en magazijn- of productiefuncties 
worden zoveel mogelijk geïntegreerd. Je bouwt als het 
ware een functionele schil om het logistieke proces.’ 
Naast ruimtes voor pure opslag of kantooractiviteiten, is 
ook voorzien in een speciale value added services area. De 
hoogwaardige bouwwijze maakt de centra wellicht wat 
duurder, ‘maar de locatie en betere restwaarde recht-
vaardigen dat’.
Wat sinds de jaren dat Fokker op het terrein vliegtuigen 
bouwde niet veranderde is de centrale toegang tot de 

Een overzichtsfoto van Fokker Logistics Park. Foto’s: Delta Development

MELS DEES

Bij de toegangspoort staat 

trots een Fokker F27 ‘Friendship’. 

Fokker Logistics Park, een 

bedrijvenpark voor de logistieke 

sector, verloochent zijn afkomst 

niet.

Je bouwt logistieke panden 

niet voor de eeuwigheid.

VLIEGTUIG BIJ DE POORT
De Fokker Friendship die bij de toegangspoort staat is een exemplaar 

dat in Duitsland aangetroffen werd, maar niet meer kon vliegen. Met 

onderdelen van een tweede F27 werd bereikt dat het toestel eenma-

lig kon vliegen, naar Schiphol, waar het groots werd verwelkomd. Het 

toestel is in de originele kleuren gespoten, maar al het ‘binnenwerk’ is 

eruit gehaald en hergebruikt. Zachariasse: ‘Zo zijn we ook in dat 

opzicht duurzaam bezig.’
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Wakkere transporteurs plukk

ERIK STROOSMA 

De ochtendstond heeft goud in de mond. Daar denkt een 

aantal chauffeurs van Mooy Logistics heel anders over. 

‘’s Nachts rijden is helemaal goud’, aldus een van hen. 

Nieuwsblad Transport reed een nacht mee en ondervond dat 

het met de 24-uurseconomie nog wel meevalt. 

Rotterdam, ook in de nacht zal gaan rijden. 
‘Begin 2014 hebben we vier maanden meegedaan met 
de proef op de A15’, vertelt manager transport Henk van 
Berkel van Mooy Logistics. ‘Dat beviel zo goed dat we 
ermee doorgegaan zijn. Elke nacht rijden minimaal drie 
vrachtwagens met containers op en neer tussen de 
Maasvlakte en onze warehouses in Waddinxveen en 
Breda. Dat aantal willen we uitbreiden naar een stuk of 

acht. Als je kijkt naar wat wettelijk gezien wordt als de 
nacht (tussen 00.00 en 06.00, red.) vervoeren we nu al 
ongeveer 40% van onze containers ’s nachts. We stre-
ven ernaar dat op te voeren naar 60 à 70%.’ 
Dat het invoeren van zulke veranderingen niet zonder 
slag of stoot gaat, wil transportplanner Ronald Baan wel 

K ilometers leeg asfalt. Uitgestor-
ven terminals waar je meteen 
aan de beurt bent. De droom van 
iedere chauff eur en transpor-
teur. Dat ’s nachts rijden voor 
transportbedrijven heel aan-

trekkelijk kan zijn, staat buiten kijf. Het ontbre-
ken van fi les en wachttijden bij laad- en los-
adressen levert tijdwinst, kostenbesparingen en 
extra service voor klanten op. Voor de meeste 
chauff eurs en transporteurs blijft het echter bij 
dromen en dat doen zij ’s nachts doorgaans in 
bed. Dat er in Nederland geen cijfers worden 
bijgehouden over nachtdistributie zegt eigenlijk 
al voldoende. Daarvoor is het blijkbaar een 
(nog) te beperkt fenomeen. De enige die wat 
licht kan werpen op de trends op dit gebied is de 
Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 
(NEA). Het aantal werknemers uit de bedrijfs-
tak vervoer en opslag dat bij deze enquête ‘ja, 
regelmatig’ antwoordde op de vraag of zij wel-
eens ’s avonds en ’s nachts werken, neemt sinds 
2011 toe. In 2013 (de cijfers van vorig jaar zijn 
nog niet bekend) gaf 42,4% aan regelmatig 
avond- en nachtwerk te verrichten. Dat percen-
tage is bijna even hoog als dat van 2006. De la-
gere scores in de tussenliggende jaren, met uit-

zondering van een piek van 39,6% in 2010, zijn 
eenvoudig te verklaren: de crisis. 
Er lijkt dus sprake te zijn van een opwaartse trend als 
het gaat om nachtwerk in het wegvervoer, maar de cij-
fers van de NEA zijn lang niet specifi ek genoeg voor 
stellige conclusies. Wat wel duidelijk is, is dat het aan-
tal initiatieven om nachtrijden te stimuleren toeneemt. 
En dan met name gericht op het containervervoer. De 
24-uurs openstelling van terminals maakt het mogelijk 
een deel van deze transporten te verplaatsen naar de 
nacht. Een van de organisaties die zich daarvoor in-
spant is De Verkeersonderneming. Dit samenwerkings-
verband van het ministerie van Infrastructuur en Mili-
eu, Rijkswaterstaat, de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag en de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam 
heeft als doel de bereikbaarheid van de regio Rotterdam 
te verbeteren.

Niet zonder slag of stoot 
Een van de adviespartners van De Verkeersonderne-
ming is TLN. Op een oproep van de ondernemersor-
ganisatie om mee te doen met een proef met nacht-
rijden op de A15 reageerden verschillende 
transportbedrijven positief. Eén daarvan was Mooy 
Logistics. Op basis van die pilot verwacht De Ver-
keersonderneming dat over tien jaar tussen de 10 en 
20% van de wegvervoerders die actief zijn in de regio 

Liefst rijd ik altijd ’s nachts 

maar helaas mag dat niet.
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en de vruchten van de nacht 

Als chauffeur 

moet je ervan 

houden, maar 

’s nachts kun 

je meestal wel 

lekker doorijden.

Foto: Mooy 

Logistics

bevestigen. ‘In het begin stonden de chauff eurs inder-
daad niet te trappelen om tussen 19.00 en 07.00 uur te 
gaan rijden. Op één na, Rafael Ertel. Hij nam de eerste 
nachtrit voor zijn rekening en kwam dolenthousiast te-
rug. Inmiddels zijn er meer chauff eurs die het juist pret-
tig vinden om ’s nachts te rijden.’ 
‘Het liefst rijd ik altijd ’s nachts’, beaamt Ertel (33) als 
we tegen 19.00 uur bij hem instappen, ‘maar helaas mag 
dat niet van de wet. Nu rijd ik gemiddeld drie weken in 
de maand overdag en een week ‘s nachts. Waarom lie-
ver ’s nachts? Ik ben geen ochtendmens. Zo simpel is 
het. Ik rijd liever de hele nacht door dan dat ik ’s och-
tends heel vroeg begin. En minder stress, hè, omdat je 
lekker kunt opschieten. M’n kind zie ik ook vaker als ik 
tussen 19.00 en 07.00 uur werk. Ook belangrijk.’ 

Wegwerkzaamheden 
Met drie vrachtwagens met elk een lege container op de 
oplegger vertrekken we van de hoofdvestiging van 
Mooy in Waddinxveen naar de Maasvlakte. Op de A20 
pikken we de staart van de avondspits mee. Onbekom-
merd doorrijden is er ’s nachts ook niet altijd bij, verze-
kert Ertel. ‘Wegwerkzaamheden willen nog wel eens 
voor oponthoud zorgen’, zegt hij. Op de A15 en N15 
wordt deze nacht op vier plekken aan de weg gewerkt. 
Bij de afrit Rozenburg/Maassluis moeten we de snelweg 
daardoor tijdelijk verlaten. Voor veel vertraging zorgt 

deze omleiding niet. Ongeveer een uur na ons vertrek 
komen we met z’n drieën bij de eerste stop aan: het con-
tainerdepot van Van Doorn in het Distripark Maasvlak-
te. We zijn bepaald niet de enigen. ‘Druk? Welnee, dit 
stelt niks voor’, klinkt het vanachter het stuur. ‘Moet je 
hier overdag eens komen.’ Het is even zoeken naar de 
juiste losplaats, maar als die eenmaal getraceerd is, gaat 
het snel. Met een lege oplegger rijden we naar de nabij-
gelegen ECT Delta Terminal om een container met 
pruimen te laden. Behalve fruit vervoeren de ongeveer 
250 chauff eurs van Mooy Logistics (het bedrijf werkt 
daarnaast met tussen de 60 en 150 charters) met name 
groenten, bloemen en planten. Die transporteren zij 
naar klanten in de Benelux, Duitsland en Frankrijk. De 
pruimen gaan naar het warehouse in Waddinxveen en 
worden vandaaruit verder gedistribueerd. Ertel heeft 
geluk en is vrijwel meteen aan de beurt bij zijn stack op 
het gigantische ECT-terrein. Met een voorsprong op 
zijn collega’s rijdt hij terug naar het beginpunt van deze 
nachtdienst. ‘Mooi hè, al die lichtjes’, zegt hij als we 
door de Botlek rijden. ‘Die zie je overdag niet.’ 

Wakker blijven 
Als Ertel de container aan het lossen is, arriveert ook 
Michael Biesheuvel in Waddinxveen. Met deze 19-jarige 
chauff eur rijden we de rest van de nacht mee. ‘Helemaal 
goud’, is zijn antwoord op de vraag wat hij van ’s nachts 

rijden vindt. ‘Het enige nadeel is dat je wat minder uren 
maakt, maar verder bevalt het heel goed. Sommige 
chauff eurs vinden het saai om steeds op en neer naar 
de Maasvlakte te rijden. Ik niet. Het is juist een interes-
sant gebied waar altijd wat gebeurt en te zien is.’ 
Het is rond 00.00 uur als we weer bij ECT aankomen. 
Vergeleken met eerder deze avond is het aanzienlijk 
rustiger. ‘Tussen 23.00 en 04.00 uur is het lekker stil op 
de terminals’, vertelt Biesheuvel. ‘Na 04.00 uur komt de 
stroom weer op gang.’ Met een container nectarines 
vertrekken we over verlaten snelwegen richting Breda, 
waar Mooy in de buurt van grensovergang Hazeldonk 
een warehouse heeft. Moeite om wakker te blijven, daar 
heeft Biesheuvel geen last van. ‘Als we een week in de 
nacht rijden, beginnen we op zondagavond. De eerste 
nacht heb ik altijd wel wat momenten dat ik moe word. 
Het voordeel is dat we korte stukken rijden en veel 
stops hebben. Door die afwisseling blijf je wakker.’ 
Wanneer Biesheuvel ’s ochtends tussen 06.00 en 07.00 
uur naar huis gaat om te slapen, neemt een collega zijn 
truck over voor de dagdienst. Op die manier maakt 
Mooy Logistics optimaal gebruik van zijn wagenpark. 
Voor het zover is, brengen we eerst de lege container 
terug naar ECT en halen we een volle met druiven op. 
Als we om 04.30 uur weer richting Waddinxveen rijden, 
komen ons al aardig wat vrachtwagens tegemoet op de 
A15. De dag is begonnen. 
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De bedrijvigheid in het wegvervoer en de binnenvaart is vorige week wat toegenomen, terwijl die in de 

zeescheepvaart iets verminderde. De Transportindex voor het wegvervoer kwam maandag op 105,22 uit, 

twee punten meer dan een week eerder en bijna vijf punten meer dan twee weken daarvoor. Deze index 

stond precies een jaar geleden op 113,90, maar was in de jaren daarvoor aanzienlijk lager. Precies hetzelfde 

geldt voor de index voor de binnenvaart. Die stond begin deze week op 119,04. Een jaar terug was dat 112,08, 

maar in de jaren daarvoor was de stand vele tientallen punten lager. De index voor zeescheepvaart staat de 

laatste weken opvallend hoog, maar moest vorige week wat inleveren op 92,73.
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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 

WEGVERVOER ZIT GOED IN HET WERK

A an de kade van de reparatiewerf in 
Pernis ligt het pas rood geverfde 
pijplegschip ‘Global 1200’ van Tech-
nip te schitteren in de lentezon. De 
roestige Teekay FPSO ‘Petrojarl 1’ die 
aan de overkant van de haven ligt 

wacht eenzelfde schilderbeurt. Andere schepen op de 
werf zijn het off shore supportschip ‘Relume’ van Me-
nas Marine Services en de stenenstorter ‘Stornes’ van 
Van Oord. ‘We willen de richting van grote, complexe 
off shore units insturen’, zegt manager Off shore & 
Conversion Bas Loohuis. ‘Dat is een groeimarkt. Vol-
gens ons zijn er op de Noordzee tenminste tien FPSO’s 
die in 2017, ’18 en ’19 onderhoudswerk nodig hebben.’
Voor Damen Shiprepair gelden de FPSO’s en platfor-
men nog als een jonge tak van sport. In juni 2011 ont-
ving Damen Shiprepair Rotterdam de FPSO ‘Gryphon 
A’ van Maersk. ‘Zij vroegen ons ook naar de topside te 
kijken en de volledige Engineering, Procurement and 
Construction (EPC) te doen’, zegt Loohuis. ‘Onze er-
varing daarin was toen beperkt, maar we worden er 
steeds beter in.’ 
De projecten volgen elkaar nu snel op. In 2013 werd in 
Rotterdam de accommodatie van kraanschip ‘Stanislav 
Yudin’ van Seaway Heavy Lifting volledig hernieuwd. 
Een ruim jaar later werden bij Damen Shiprepair Vlis-

TOBIAS PIEFFERS

Damen Shiprepair & Conversion 
wil uitbreiden; het aantal orders en 
werven, maar ook het 
marktaandeel in de zwaardere 
offshore-industrie. De werf gaat 
daarmee de concurrentie aan met 
Keppel Verolme.

FPSO’s en platformen zijn nog een jonge tak van sport. ‘We worden er steeds 

To Sell is Human
‘Makkelijk leesbaar boek over 
hoe er in het dagelijks leven 
continu van alles wordt verkocht 
aan elkaar. Plaatst traditionele 
verkoop in een nieuw licht en is 
prettig te lezen.’
David Mooijaart, Nexor

Marketingfacts 
Jaarboek 
2014 - 2015
‘Een heel handig 
boek voor marke-
teers in transport 
en logistiek. Dit ook 
gezien vragen uit 
de zaal tijdens het 
Congres Marketing.’ 
Arne Keuning, 
Upstream

Favoriet bij B2B-specialisten
Nieuwsblad Transport heeft in maart drie succesvolle 
congressen georganiseerd. De sprekers op deze events 
werd gevraagd naar hun favoriete boek. Zij tipten de 
boekselectie van deze week.

€ 14,95

Speciaal

geselecteerd

€ 24,95

Start With Why
‘Omdat mensen met 
een eerlijke interesse 
in wat dan ook, 
zakelijk en privé, iets 
willen begrijpen om 
het beter te doen!’ 
Henk Kammeraat, UPS.

Highly Competitive Warehouse 
Management
‘Het boek helpt je met de warehouse 
maturity scan om te zien waar je nu 
staat. Je ziet waar de knelpunten zitten 
in het warehouse. Dit is voor veel 
mensen een eye-opener.’ 
Jeroen van den Berg, Storelink

www.moevers.nl

€ 24,95

€ 19,95
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Damen Shiprepair zet in 
op zware offshore

singen de poten van het jack-up platform Rowan Viking 
elk met 10 meter verlengd tot 180 meter. Met dit pro-
ject gooide Damen hoge ogen, mede omdat de werf de 
verlenging in dertig dagen minder dan afgesproken wist 
af te ronden. Sindsdien volgden de ‘Relume’ in novem-
ber, het duikondersteuningsvaartuig ‘Seawell’ in de-
cember en de ‘Global 1200’ en FPSO ‘Petrojarl 1’ in ja-
nuari. ‘De ‘Petrojarl 1’ is sinds 1986 actief op de 
Noordzee, maar wordt nu verplaatst naar het Atalanta 
veld in Brazilië’, zegt Loohuis. ‘Voor zo’n ander gebied 
is een ander systeem vereist. We zullen  onderhoud aan 
de romp van het schip plegen en het processysteem op 
de topside aanpassen.’

In Rotterdam genoot de off shorewerf Keppel Verolme 
lange tijd een monopoliepositie in de haven, maar die tijd 
is defi nitief voorbij. Op de vraag of Damen Shiprepair be-
wust de concurrentiestrijd met de werf aangaat zegt 
commercieel directeur Kees Jan Groen volmondig: ‘Ja.’ 

Samenwerking tussen werven
Mede dankzij de off shore opdrachten zijn de fi nanciële 
vooruitzichten van Damen Shiprepair goed. ‘Sinds fe-
bruari 2015 zijn alle werven winstgevend en we zijn er-
van overtuigd dat we het jaar in zwarte cijfers zullen 
eindigen’, zegt Groen. Sinds 2012 is de verkoopafdeling 
van de reparatietak verdubbeld van 18 naar 37 perso-

nen. Naast de off shore markt gelden ook de baggerin-
dustrie en de bouw van marine-, cruise- en LNG-tan-
kers als groeisectoren. Voor de bouw van die laatste 
categorie schepen nam Damen Shiprepair in april 2012 
de Sobrena Shipyard in Frankrijk over, die zich in de 
bouw van deze schepen gespecialiseerd heeft. ‘We gaan 
nu investeren in deze werf om ervoor te zorgen dat ook 
de grote cruise- en off shoreschepen daar terechtkun-
nen’, zegt Groen. 
De werf heeft een nieuwe naam gekregen, Damen 
Shiprepair Brest. Ook de Shipdock-werven namen on-
langs de Damen Shiprepair-namen aan en gaan nu als 
Damen Shiprepair Amsterdam en Damen Shiprepair 
Harlingen door het leven. ‘Twee jaar geleden vochten 
de werven onderling nog om opdrachten, maar we wil-
len dat de werven onderling meer samenwerken en 
naar  buiten treden als één Damen Shiprepair. Daardoor 
kunnen we grotere, comlexere projecten beetpakken en 
de verkoop  in gebieden als Afrika en Midden-Amerika 
doen groeien. We willen het taartstuk van de reparatie-
afdeling binnen Damen uitbreiden.’  
Damen Shiprepair & Conversion bestaat uit vijftien 
werven die in totaal over veertig droogdokken beschik-
ken. De elf werven in Nederland, Frankrijk en Zweden 
worden allemaal vanuit Rotterdam aangestuurd. De 
vier werven in het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Ma-
leisië werken op autonome basis. 

Transport
Een markt die het minder goed doet is het zeegaande 
transport. ‘Die sector is nog steeds ons brood en bo-
ter, maar we zien wel een afname’, zegt Groen. ‘Niet 
zozeer in het aantal schepen – het zijn met name dro-
ge-ladingschepen – maar wel in de omzet die er uit 
voortkomt.’ Groen betwijfelt of nieuwe milieuregelge-
ving op het gebied van zwavel en ballastwaterbehan-
delingssystemen snel verandering zal brengen. 
‘Scheepseigenaren hebben de neiging om het voldoen 
aan dergelijke regels voor zich uit te schuiven. Boven-
dien heeft de lage olieprijs de druk om scrubbers te in-
stalleren verminderd en het ballastwaterverdrag is 
nog niet geratifi ceerd.’

beter in’, zegt manager Bas Loohuis. Foto’s: Tobias Pieffers

Sinds februari maken alle 

werven winst en we zijn 

overtuigd dat we het jaar in 

zwarte cijfers gaan eindigen.
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 VAN HEUGTEN TRANSPORT
Kwaliteit, betrouwbaar, duurzaam, sociaal en innovatief

Stationsweg 395    Postbus 90  -  3925 ZH Scherpenzeel    T +31 33 277 9941    E  info@v-heugten.nl   www.vanheugtentransport.nl

Van Heugten Transport is een transportbedrijf, gevestigd in Scherpenzeel. 
Met een modern wagenpark van ruim 50 trucks en 100 trailers 
bedient Van Heugten Transport haar klanten met internationaal transport 
door West-Europa en met diverse logistieke diensten.

Met logistieke diensten als internationaal transport en warehousing is 
Van Heugten Transport een belangrijke, duurzame schakel in de logistieke keten! 
Door toepassing van innovatieve oplossingen wordt voortdurend 
gezamenlijk gezocht naar de meest duurzame en efficiënte logistieke oplossing.

Van Heugten Transport BV:  uw logistiek dienstverlener voor 
warehousing en internationaal transport naar Frankrijk, Duitsland, Engeland, 
Denemarken en Oostenrijk
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Sagitta 2.0 eindelijk in de lucht

ciers van de software aan dat de invoering tot februari 
2014 zou worden verdaagd. Er moesten 875 aangevers 
– zowel professionals bij expediteurs als zelfaangeven-
de verladers – worden klaargestoomd om met het nieu-
we systeem uit de voeten te kunnen.
Bij de testfase waren vijftig aangevers betrokken, waar-
van er eind 2013 nog maar een handvol werkelijk ‘live’ 
via het AGS-systeem aangifte hadden gedaan. Eén van 
die pioniers was douane-expediteur Maco, die mens-
kracht vrijmaakte om de ‘ins and outs’ van AGS volledig 
te doorgronden. Maco voorzag begin vorig jaar al dat 
ook de invoeringsdatum van februari moeilijk zou kun-
nen worden gehaald, omdat nog veel te weinig aange-
vers ervaring met het systeem hadden opgedaan.

Miljoenen details
Dus kwam er een nieuw uitstel – het verhaal wordt een-
tonig. In mei vorig jaar besloot de ‘klankbordgroep 
AGS’, waarin onder meer Fenex en de Douane zitting 
hebben, dat deelname aan AGS voorlopig vrijwillig zou 
blijven. Bedrijven konden nog een tijdlang terugvallen 
op Sagitta. De zogenoemde ‘tweede fase’ van invoering 
van AGS werd uitgesteld, omdat nog maar 160 van de 
ruim 800 bedrijven enige ervaring met het systeem 
hadden opgedaan. Daar kwamen er volgens de Fenex 
dagelijks een handjevol bij. ‘AGS is echt een enorm sys-
teem met miljoenen details, die stuk voor stuk moeten 
kloppen’, stelde de Fenex vast. ‘Het kost tijd om dat al-
lemaal voor elkaar te krijgen.’
In oktober vorig jaar kwam een laatste uitstel van de 
verplichting van AGS. Het systeem kampte met een 
‘performance-probleem’, waardoor er ‘hinderlijke ver-
tragingen’ optraden. Sagitta kon vooralsnog ook ge-
woon worden gebruikt. Maar de jongste berichten zijn 
gunstig. Het grootste deel van de groep gebruikers van 
het systeem is nu over de drempel heen gestapt en het 
lijkt er eindelijk op dat de sterk verbeterde versie van 
Sagitta, ruim twee jaar na de geplande invoeringsda-
tum, zijn grote voordelen kan gaan demonstreren. En 
met al die opgedane ervaringen kan de invoering van 
AGS Uitvoer alleen maar een makkie worden.

Het heeft even geduurd, maar dan heb 
je ook wat. Na tal van vertragingen is 
het nieuwe Aangifte Systeem (AGS) 
voor de invoer nu volop in gebruik. 
AGS is de opvolger van het uit de ja-
ren tachtig van de vorige eeuw date-

rende douanesysteem Sagitta. Met Sagitta, dat de ana-
loge, ‘papieren’ aangifte verving, beschikte Nederland 
al over een innovatief systeem dat de invoer via havens 
en luchthavens vergemakkelijkte en versnelde. AGS is 
daarvan de ‘2.0’-versie, met een veel grotere capaciteit 
en meer functionaliteiten.
Maar de invoering ervan was moeizaam. Eigenlijk had 
het nieuwe systeem al in februari 2013 volledig in ge-
bruik moeten zijn. In oktober 2012 besloot de Douane 
tot uitstel omdat in de testfase ‘onvoldoende vorderin-
gen’ waren gemaakt. Toen dit werd medegedeeld was 
alleen het onderdeel AGS voor voorraad operationeel. 
Het streven was toen nog om AGS Uitvoer eind 2013 
van start te laten gaan.
Over de vooruitgang die AGS zou brengen was iedereen 
het wel eens, niet alleen de Douane, maar ook de expe-
diteurs en hun klanten. Sagitta was door capaciteitsge-
brek te infl exibel en kwetsbaar geworden. De beschik-
baarheid ervan voor de gebruikers lag op enig moment 
op een volgens de markt veel te lage 93%. De geringste 
storing kon veroorzaken dat er een paar dagen lang 
geen aangiften konden worden gedaan.

Aangifte vooraf
Volgens kenners leidde dit tot ernstige vertragingen in 
het logistieke proces, met zelfs extra fi les op de wegen 
rondom de haven van Rotterdam als gevolg. Kortom, 
AGS was hard nodig om de beschikbaarheid van het 
aangiftesysteem op te krikken naar een percentage van 
dicht bij de 100. Voor het eerst besloot de Douane om 
bij de invoering van het nieuwe systeem nauw samen te 
werken met ‘het veld’: de organisatie van douane-expe-
diteurs Fenex voorop en in haar kielzog de klanten van 
de expediteurs.
De Fenex kreeg daarbij onder meer gedaan dat voort-

aan ook een ‘vooraf-aangifte’ kon worden gedaan, van 
goederen die het land fysiek nog niet hadden bereikt. 
Tot dan toe mocht een expediteur pas aangifte ten in-
voer doen als de lading bijvoorbeeld op de terminal was 
gelost. Voortaan kon hij de aangifte alvast insturen en 
zou de Douane deze aangifte accepteren zonder de goe-
deren vrij te geven. Dat zou pieken in de douane-afhan-
deling voorkomen en schiep de mogelijkheid om al voor 
de aankomst van het schip een risico-analyse uit te voe-
ren en douanecontroles te plannen.
Aan de invoering van het systeem zouden ook daarna 
veel haken en ogen blijven zitten. In december 2012 
stelde de belastingdienst AGS nog maar eens uit tot na 

de zomer van 2013. Dit mede op verzoek van de Fenex, 
die een ernstig personeelsgebrek voorzag als AGS al in 
de zomer van dat jaar zou worden geïmplementeerd. 
Men was het er verder over eens geworden dat Sagitta 
nog enige tijd als ‘back-up’ in de lucht zou worden ge-
houden, met name omdat een grote groep van zelfaan-
gevers – ontvangers van goederen – niet zomaar in het 
diepe kon worden gegooid.

Testfase
In januari 2013 meldde de Douane dat AGS op 6 okto-
ber van dat jaar zou worden ingevoerd. Maar die datum 
zou, zo bleek al snel, ook niet worden gehaald. In sep-
tember van dat jaar kondigde de Douane, na goed over-
leg met de Fenex, verladersorganisatie EVO en leveran-

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

FOLKERT NICOLAI

Tot de dienstverleners aan de logistiek behoort de Douane. Die heeft, weliswaar met horten en stoten, een 

voortreffelijk nieuw systeem ingevoerd om de aangifte van binnenkomende lading te vergemakkelijken.

De meeste gebruikers zijn 

over de drempel gestapt.
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Lubbers: stukje Hollands Glorie 

Strategische acquisities, om direct ‘kriti-
sche massa’ te hebben, sluit Lubbers-
directeur Engelsman niet uit. ‘Je loopt in 
verre landen toch vaak tegen bepaalde be-
perkingen aan om zelf van de grond af aan 
iets op te bouwen. Het is dan wellicht ver-

standiger om via overnames een snellere route te kie-
zen. Ik denk dat we ons daar de komende twee tot drie 
jaar meer op gaan richten.’ 
De Nederlandse transporteur, die zich sinds kort onder 
de merknaam Lubbers Logistics ook breder opstelt in 
de markt, heeft recent al een vestiging in Turkije ge-
opend. ‘We zitten dan ook al met een teen buiten Eu-
ropa’, stelt Engelsman. Het fi liaal in Turkije is tevens 
geopend om straks klaar te zijn voor een verdere sprong 
richting het Midden-Oosten, verklapt hij. 
Engelsman (49) is een relatieve nieuwkomer in de olie-
en gaswinning, maar in de internationale logistiek ge-
pokt en gemazzeld. Hij heeft achttien jaar voor KLM 
Cargo gewerkt en maakte met de huidige vrachtbaas 
Bram Gräber van Air France-KLM deel uit van het 
‘dreamteam’ dat in de jaren negentig onder de voorma-
lige vrachtdirecteur Jacques Ancher van de luchtvaart-
maatschappij een marktleider maakte op luchtvracht-
gebied. Ongebruikelijk voor een KLM-manager koos 
Engelsman na de overname door Air France – ‘vanwege 
te veel vergezichten, te weinig ondernemerschap’ – 
voor een carrière buiten de luchtvaartmaatschappij. Via 
expeditiebedrijf Exel werkte hij na een overname van 
deze agent ook nog kort voor DHL Global Forwarding. 
Eind 2008 keerde Engelsman de luchtvrachtsector de 
rug toe en kocht zich met zijn holding Elevare in in een 
textielbedrijf. Na een sabbatical van een jaar begon hij 
in 2012 bij Lubbers Transport en nam in 2013 het roer 
over van Ronald Lubbers, kleinzoon van de oprichter.
Uitbouw van de activiteiten buiten Europa is voor de 
ambitieuze Engelsman een beetje een noodzaak om 
met het transportbedrijf te blijven groeien. ‘We zijn de 
afgelopen jaren bijzonder succesvol geweest voor onze 
aandeelhouders met een groei van 20% per jaar en een 
brutowinstmarge van 10 tot 15%. Dat is voor een bedrijf 
dat voor 80% zijn inkomsten haalt uit wegvervoer geen 
slechte prestatie.’ 

Verbreding
De lage olieprijs van de laatste tijd zorgt ervoor dat de 
groeimotor in de off shore enigszins hapert. Zo staan de 
investeringen bij de duurdere en complexere explora-
tieprojecten, zoals deepsea drilling en schaliegas, 

Het transport van 

Lubbers Logistics 

is gespecialiseerd 

werk waarbij 

complete 

boorinstallaties 

binnen dagen 

moeten worden 

verhuisd.
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Transport

JOHN VERSLEIJEN

Lubbers Transport uit het Drentse 
Schoonebeek wil de komende jaren 
de vervoersactiviteiten sterk 
uitbouwen over de Europese 
landsgrenzen heen. ‘We zijn in het 
gespecialiseerde landvervoer voor 
de olie-en gaswinning al een grote 
Europese speler, maar verkennen 
nu de mogelijkheden voor 
expansie in landen als Marokko, 
Verenigde Arabische Emiraten 
(VAE) en Oekraïne, zegt algemeen 
directeur Ger Engelsman. 

den voor Lubbers Transport ook een mogelijk ‘interes-
sant alternatief ’, zegt Engelsman, ‘maar dat is nog even 
afwachten, want de logistieke keten wijkt toch af van 
die van de olie-en gassector. Dat vergt een andere in-
steek en je hebt ander materiaal nodig om die enorme 
windmolens te vervoeren. Je kunt dus niet alle trans-
port op de bestaande vloot uitvoeren. Je zult dan extra 
moeten investeren. Ik denk dat als straks het accent in 
IJmuiden en Den Helder meer komt te liggen op de ser-
vicelogistiek rond het onderhoud van die windparken, 
de noodzaak groter wordt om ons meer te richten op 
het transport voor deze windparken.’ 
Engelsman omschrijft Lubbers Transport als ‘geen ge-
wone wegvervoerder’, maar een transportbedrijf dat 
zich geheel heeft gericht op het gespecialiseerd vervoer 
van materiaal voor de exploratie van nieuwe gas-en 
olievelden. ‘Eigenlijk een niche in een niche’, vat hij het 
samen. ‘Wij richten ons geheel op de voorfase als olie-
maatschappijen juist de licentie hebben ontvangen om 
te mogen boren. Het komt er dan op aan om de onder-
delen van een boortoren zo snel mogelijk naar een be-
paalde plaats te vervoeren. In die zogeheten ‘upstream’-
fase telt min of meer elke dag, want je wilt zo snel 
mogelijk de olie of het gas uit de grond halen.’ 
Lubbers Transport verricht in die ‘tijdskritische’ fase 
het wegtransport naar bijvoorbeeld zeehavens, maar 

steeds meer onder druk, zegt Engelsman. Hij ziet dan 
ook sinds begin van dit jaar een terugloop in het aantal 
opdrachten in deze categorie projecten. ‘Daarnaast 
droogt uiteindelijk ook het aantal olie-en gasbronnen 
in West-Europa een beetje op, voegt hij eraan toe. ‘Het 
betekent dat wij als Lubbers Logistics voor de verdere 
groei in de toekomst het vooral moeten hebben van 
meer marktaandeel of ons pakket moeten verbreden. 
Bijvoorbeeld door meer boortorens geheel te verhui-
zen, het detacheren van technisch personeel aan ser-
vicebedrijven en het verhuren van off shore containers. 
Wij kunnen uit die verbreding meer omzet genereren. 
Daarnaast kijken we naar een geografi sche uitbouw van 
ons netwerk buiten Europa. We zitten nu, met recent 
Turkije erbij, in acht Europese landen met dertien ves-
tigingen en we staan nu een beetje op de grens om van 
volwaardige Europese speler de stap te maken buiten 
het continent. Onze kansen liggen daarbij als landver-
voerder vooral in landen als Marokko en de VAE, waar 
we al de eerste verkenningen hebben gedaan, maar uit-
eindelijk kijken we ook naar landen als Syrië en Irak die 
als de confl icten enigszins zijn opgelost interessant 
worden voor ons. Je volgt daarbij natuurlijk de grote 
oliemaatschappijen, die voor hun exploratie ook afhan-
kelijk zijn van nieuwe bronnen in dat soort landen. ‘
De nieuwe windparken voor de Nederlandse kust bie-
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‘made in Drenthe’

cesvol geweest omdat we juist over een grote gespecia-
liseerde vloot aan eigen trucks en trailers beschikken. 
Overigens kunnen wij daarnaast heel snel een pool aan 
subcontractors mobiliseren die aan dezelfde strenge 
veiligheidseisen voldoen als onze eigen chauff eurs en 
trucks.’ 

Hartoperatie
De drempel voor andere Nederlandse wegvervoerders 
om in deze gespecialiseerde transporttak te investeren, 
ligt volgens Engelsman erg hoog. ‘Ze schrikken al gauw 
terug voor de hoge kosten die je moet maken in gespe-
cialiseerd materieel en de training van je personeel. Vei-
ligheid ligt op een bijzonder hoog niveau in de off shore. 
Audits, opleidingen, certifi ceringstrajecten, vergun-
ningswerk en planning vergen best veel tijd en energie 
om in deze tak van sport aan de bak te mogen gaan. Er 
is ook veel exceptionele lading qua lengte en breedte. 
Wij doen daarnaast ook het vervoer van laag radioactief 
materiaal dat nodig is voor de eerste exploratiefase. 
Daar zijn andere vervoerders, maar ook expediteurs 
een beetje huiverig voor. Je moet er dan ook als trans-
porteur routine in krijgen. Het is vergelijkbaar met een 
openhartoperatie. Je moet zorgen dat je deze complexe 
logistieke opdrachten zo vaak mogelijk uitvoert. Pas 
dan ga je het goed doen.’

We zijn de laatste jaren 

20% in omzet gegroeid. 

Ger Engelsman, directeur Lubbers Transport

Het Amsterdamse investe-

ringsfonds AAC Capital 

verwierf eind 2013 een 

meerderheidsbelang in 

Lubbers Transport Group. Het 

belang werd overgenomen 

van de twee aandeelhouders 

Ronald Lubbers, kleinzoon 

van de oprichter, en de Brit 

Tony Tailford. Daarnaast 

heeft het management van 

Lubbers een ‘signifi cant 

minderheidsbelang’. Het 

familiebedrijf Lubbers, 

opgericht in 1929, is naast 

het bedrijf Wagenborg de 

grootste landelijke speler in 

het landtransport voor de 

olie-en gaswinning. Daar-

naast zijn er in deze markt in 

Nederland nog kleinere 

spelers zoals Boon Transport 

in IJmuiden. In Europa heeft 

Lubbers Transport nog te 

maken met enkele mondiale 

partijen, hoofdzakelijk 

netwerkexpediteurs zoals 

Panalpina en K+N.    

Het Drentse familiebedrijf 

fuseerde in 2005 met het 

Britse RTH (Newcastle) en 

groeide de laatste jaren uit 

tot een Europese speler in de 

logistiek rond de olie-en 

gaswinning. Onder meer zijn 

er vestigingen in Nederland 

(IJmuiden, Den Helder en 

Schoonebeek), Groot-Brittan-

nië, Noorwegen, Denemarken, 

Duitsland, Italië, Roemenië, 

Polen en Italië. De omzet 

haalt Lubbers Transport nog 

voor 80% uit de Nederlandse 

en Britse markt. Roemenië en 

Noorwegen zijn sterk in 

opkomst met een aandeel 

van 15%, terwijl de resterende 

5% voor rekening komt van de 

overige landen. Lubbers Trans-

port beschikt over een eigen 

gespecialiseerd wagenpark 

van 132 vrachtwagens en 295 

trailers, verspreid over diverse 

landen. De truckpool wordt 

beheerd vanuit Nederland, 

Engeland en Roemenië. 

Daarbij wordt 80% tot 85% 

van de omzet op de eigen 

vloot vervoerd, stelt het 

bedrijf. Het overige deel 

wordt ingehuurd bij derden 

bij pieken en dient als 

fl exibele schil bijvoorbeeld bij 

het verhuizen van gehele 

boorinstallaties.

Lubbers Transport telt 

ongeveer 270 medewerkers 

en draaide vorig jaar een 

omzet van 62,5 miljoen euro. 

Het resultaat voor afschrijvin-

gen en belasting lag op bijna 

10,5 miljoen euro. 

Voormalig familiebedrijf 
in handen van AAC Capital 

ook het transport naar olie-en gasvelden op het land zo-
als in Duitsland en naar de Roemeense olievelden bij de 
stad Ploiești. ‘Je moet in onze tak van sport heel snel 
het juiste equipment in de juiste aantallen kunnen mo-
biliseren. Je praat dan soms over honderd vrachtwa-
gens die je in een dag voor een project moet kunnen 
vrijspelen.’ Behalve snelheid speelt het juiste gespecia-
liseerde transportmaterieel, een hoge veiligheidsgraad 
en de training van het personeel een grote rol in deze 
logistieke niche, legt hij uit. ‘Voor oliemaatschappijen 
en servicebedrijven als het Amerikaanse Halliburton is 
veiligheid daarbij de holy grail. Ze verbieden het zelfs 
soms om lading uit te besteden aan andere partijen, 
omdat ze dat zien als een veiligheidsrisico. Hoe vaker je 
de bal doorgeeft hoe groter de kans dat er iets misgaat. 
Als Lubbers Logistics hebben wij dan ook de vrij unieke 
propositie om dat transport met de eigen vrachtvloot 
uit te voeren. Dat kunnen de meeste expediteurs weer 
niet. Die zijn afhankelijk van extern ingehuurde trans-
portbedrijven. De paradox is wel dat de grote oliemaat-
schappijen vaak in zee willen gaan met zo’n mondiaal 
actieve expediteur maar aan de andere kant in het ka-
der van riskmanagement eisen om zo min mogelijk ex-
terne capaciteit in te huren. Dat is nu een beetje het ver-
schuivend landschap waarin wij ons als niche-vervoerder 
bevinden. We zijn de laatste jaren dan ook vooral suc-
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Nederland domineert 
prijzengala vrachtinnovaties 

Onder de slagzin ‘Investing in the fu-
ture’ hadden ruim 25 bedrijven zich 
ingeschreven om de relatief nieuwe 
luchtvrachtprijs van de internatio-
nale luchtvaartorganisatie in de 
wacht te slepen, maar uiteindelijk 

bleven er na een strenge voorselectie slechts drie Ne-
derlandse kandidaten over. Deze drie bedrijven 
maakten van de prijsuitreiking niet alleen een Neder-
lands onderonsje voor het meest innovatieve product, 
maar lieten ook zien dat de sleutel voor een effi  ciën-
tere, transparantere en ook betrouwbaardere lucht-
vrachtindustrie en logistieke dienstverlening ligt in 
beter en sneller gebruik van de beschikbare data in de 
keten. 
De drie Nederlandse fi nalisten die het leven van de lo-
gistiek dienstverleners straks een stuk makkelijker 
gaan maken heten CanTrack (een vinding van con-
tainerbouwer CHEP Aerospace Solutions), CLIVE en 
Cargo Claims (van het bedrijf CargoHub). Uiteindelijk 
mocht CanTrack de hoofdprijs, inclusief 20.000 dollar, 
in ontvangst nemen, terwijl de overige twee partijen ge-
noegen moesten nemen met een eervolle vermelding 
en een troostprijs van ieder 8.000 dollar. Geen grote be-
dragen, maar de vrachtdivisie van de IATA is sinds het 
vertrek van vrachtbaas Des Vertannes vorig jaar ook be-
zig met een aanzienlijke bezuinigingsronde. Daar pas-
sen bescheiden geldprijzen bij. 
CanTrack is eigenlijk een uitvinding van IT-directeur 
en projectmanager Floris Kleijn. Hij is werkzaam voor 
CHEP Aerospace Solutions op Schiphol. Kleijn kwam 
op het idee om de doorgaans kleine luchtvrachtcontai-
ners (ULD’s) te voorzien van gps/gsm-apparatuur en 
sensoren die temperatuur, schokken en licht meten en 
deze te koppelen aan een autonome energievoorzie-
ning van zonnecellen. ‘Het is eigenlijk een soort Tom-
Tom gevoed door zonnecellen.’ Het opladen van de 
rond 80.000 ULD’s in de wereld aan het net is volgens 
de manager ondoenlijk. ‘Dat werkt niet. Daarom heb-
ben wij een aantal prototypes voorzien van een klein 
zonnepaneeltje en speciale oplaadbare accu’s’, zegt 
Kleijn.
Volgens de projectmanager kan deze combinatie zon-
der zonlicht ongeveer twee weken lang twee keer per 
dag nauwkeurige statusrapporten over lading en con-
tainer versturen. Een paar uur zon is verder voldoende 
om de accu’s weer op volle oorlogssterkte te krijgen. 
Door deze autonome stroomvoorziening met zonne-
cellen kunnen alle logistieke dienstverleners, maar ook 
de verladers, steevast op bepaalde momenten per dag 
gedetailleerde statusinformatie ontvangen over de 
containers en de lading. Speciale sensoren melden ver-
der direct of er schade is opgetreden aan de lading of 
container. Kleijn schat dat 50% van deze incidenten 
doorgaans gebeurt bij de afhandelaars en dat door de 
snelle datameldingen de daders direct kunnen worden 
aangesproken en via aanvullende training hun leven 
kunnen beteren. ‘Dat levert uiteindelijk veel minder 
schade op aan de containers en daardoor minder repa-
raties, maar ook minder ladingschade en de daaraan
gekoppelde kostbare claimtrajecten. Volgens de CHEP-
manager kunnen de luchtvaartmaatschappijen daar-

De prijswinnaar 

CanTrack kan 

zonder opladen 

ongeveer twee 

weken lang 

gedetailleerde 

statusrapporten 

versturen over 

de status van de 

container.

Foto: CHEP

JOHN VERSLEIJEN

Het leek even een herhaling van de 
laatste Olympische Winterspelen 
in Sotsji, toen Nederland op vier 
schaatsafstanden de eerste drie 
plekken bezette. Hetzelfde oranje-
gekleurde beeld leverde onlangs
de prijsuitreiking van de IATA 
luchtvrachtinnovatieprijs 2015 op.

door op jaarbasis vijftig miljoen dollar besparen. 
De CanTRACK wordt nu getest door Air Canada en Ha-
waian Airlines en zal afhankelijk van de testresultaten 
eventueel later dit jaar op de markt worden gebracht. 
‘Dat is nog wel het streven, maar wij zullen nog wel aan 
de hand van de testresultaten een aantal aanpassingen 
moeten aanbrengen. Dat vergt nog wel enige tijd, maar 
de prijs is voor ons wel een aanmoediging om snel door 
te gaan. Er is een grote vraag in de markt naar de Can-
Track.’ Wat voor prijskaartje aan de nieuwe vinding, 
hangt, kan hij dan ook nog niet zeggen. ‘Wat ik wel kan 
zeggen, is dat het ruimschoots wegvalt tegen de kosten 
die de logistieke dienstverleners nu maken door schade 
aan de container, lading en claims.’   

Vraagvoorspelling
CLIVE Allocation Management is het geesteskind van 
de Nederlander Niall van de Wouw, die enkele jaren ge-
leden nog werkzaam was voor de luchtvrachtanalist
Seabury en in die functie vaak de mondiale luchtvracht-
industrie haarfi jn analyseerde. CLIVE is eigenlijk een 
handig softwareproduct dat eenvoudig te gebruiken is 
voor het berekenen van kostenallocatie binnen het 

luchtvrachtvervoer. Daarnaast kunnen logistiek dienst-
verleners zoals expediteurs en airlines vraagvoorspel-
lingen maken. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een 
combinatie van prognose-technieken, operationele 
managementaspecten en zelfs kunstmatige intelligen-
tie, heet het in een toelichting op het product. Van de 

Wouw vergelijkt het nieuwe product, dat onder meer 
wordt getest bij Swissport en het Duitse DHL Aviation, 
met de eenvoud van een consumentenapp. ‘Het geeft 
de expediteurs daarbij heel snel een beeld van de be-
schikbare capaciteit en de status van de zogeheten ‘pre-
bookings’. Daarnaast biedt Van de Wouw met CLIVE 
hulp indien door een vertraging of het uitvallen van een 
vlucht, de lading niet op tijd kan worden afgeleverd en 
alternatieven moeten worden gevonden. Van de Wouw 
wijst er ook op dat de diverse partijen op een lucht-
vrachtconsolidatie via zijn app al na enkele minuten 
een gemeenschappelijk noodplan kunnen vinden om 
de zendingen alsnog zo snel mogelijk op de plaats van 
bestemming te krijgen. Van de Wouw hoopt zijn pro-
duct nog eind van dit jaar te kunnen uitrollen in de 
markt. 

Claims
Het derde bedrijf, CargoHub, richt zich met het nieuwe 
product CargoClaims op een snelle afwikkeling van 
nare juridische claims binnen het luchtvrachtvervoer. 
Vaak leveren deze procedures jaren van confl icten op 
tussen de ladingaanbieders en de vervoerders. Cargo-
Hub probeert dat proces met CargoClaims te vereen-
voudigen en te versnellen. Het systeem is ontwikkeld 
door manager Kiona van de Burg en bestaat eigenlijk uit 
een elektronisch platform waar expediteurs en airlines 
geïntegreerd claims beheren en uiteindelijk afhande-
len. Van de Burg, die onder meer is afgestudeerd op 
claimmanagement, zegt dat claims in de luchtvracht-
sector een stuk gemakkelijker kunnen worden afgehan-
deld als iedereen snel over alle gegevens rond het inci-
dent kan beschikken en de rollen en aansprakelijkheid 
binnen de keten snel zichtbaar gemaakt kunnen wor-
den. Het verzamelen, analyseren en uitwisselen van 
data kan daardoor veel sneller en dat scheelt kosten, 
tijd en heel veel papier, zegt zij. CargoClaims wordt al 
gebruikt door de logistieke dienstverleners Saudia Car-
go, Aviapartner, MASKargo, Aramex, Panalpina en 
Kuehne+Nagel. Een instapabonnement kost per maand 
49 euro.  

Het is een soort TomTom 

gevoed door zonnecellen. 
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De logistieke dienstverlener

GEBA Trans 
opent vestiging 
in Rotterdam

V oor ondernemingen die ondersteu-
ning nodig hebben voor de afhande-
ling van hun intermodaal vervoer, 
met in de vervoersketen ook trans-
port over zee, opende GEBA Trans 
een eigen kantoor aan het Parmen-

tierplein in de Waalhaven. Fred Spijksma, directeur/ 
eigenaar van het in Venlo gevestigde GEBA Trans, wil 
met het kantoor deepsea transport nadrukkelijk opne-
men in een multimodale vervoersketen. 
Oprichters en naamgevers Gerard Wigmans en Baldur 
Pohl (de voornamen leveren afgekort GeBa op) start-
ten in 1996 vanuit Tegelen, bij Venlo, hun logistieke ac-
tiviteiten. Het tweemansbedrijf verzorgt in de beginja-
ren voornamelijk transporten tussen de Benelux en 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vanaf het jaar 
2000 breidt GEBA Trans zijn activiteiten uit naar heel 
Europa. Spijksma, die sinds 2008 eigenaar is: ‘We heb-
ben daarbij nooit eigen vrachtwagens gehad, maar altijd 
als dienstverlener gewerkt.’ Inmiddels ontwikkelde de 
onderneming, die aan 21 mensen werk biedt, zich tot 
een full service logistiek dienstverlener, met een eigen 
warehouse in Venlo. ‘Ladingstromen naar en uit heel 
Europa komen hier bij elkaar.’ Spijksma’s onderneming 
werkt daarbij met alle modaliteiten. Om door te groei-
en naar een compleet dienstenaanbod, ontstond bij 
steeds meer klanten de behoefte aan logistieke onder-

steuning op het gebied van deepsea transport, en dan 
meer specifi ek het opnemen van deze vorm van zee-
transport in een logistieke multimodale keten. Als on-
derdeel van de logistieke hotspot Venlo heeft het be-
drijf de beschikking over een binnenhaven en diverse 
spoorterminals. 
Spijksma: ‘Langzaam groeide het besef dat Venlo ideaal 
ligt voor de belangrijke ladingstromen naar en van een 
groot aantal Europese landen. Om daarbij effi  ciënt te 
kunnen faciliteren is een vestiging in de grootste zee-
haven van Europa onontbeerlijk.’ Twee gespecialiseer-
de medewerkers zijn actief binnen het nieuwe kantoor, 
en Spijksma zelf is er ook vaak te vinden.

Samenwerking met Fontys
GEBA Trans werkt intensief samen met Fontys Hoge-
scholen. ‘We bieden op de eerste plaats altijd wel ruim-
te aan stagiaires. Door hen gerichte opdrachten te ge-
ven versterken wij ons inzicht in de markt.’ Het was 
mede als gevolg van een dergelijke opdracht dat de ont-
wikkeling van expediteur tot een full service dienstver-
lener totstandkwam. ‘Met pure expeditie is door de 
aanhoudende prijsdruk eigenlijk geen geld meer te ver-
dienen. Door er services aan toe te voegen kunnen onze 
klanten diensten leveren binnen de gehele transportke-
ten en wordt het economisch interessant’, is de analyse 
van de directeur. Naast stage-opdrachten nodigt GEBA 
Trans studenten ook graag uit voor informele discus-
sieavonden. ‘Het is voor opleidingen, bedrijfsleven én 
studenten interessant elkaar te kennen, met elkaar te 
sparren over trends en ontwikkelingen in de markt.’
Daarnaast participeert de onderneming ook in het zo-
genoemde INNVALL-project, wat staat voor Innovatie 
Value Added Logistics Limburg. ‘Dit project, dat ook 
weer Fontys als partner heeft, wil logistieke bedrijven 
ondersteunen bij het creëren van meer toegevoegde 
waarde.’ Gedacht moet daarbij worden aan het verho-
gen van het innovatief vermogen, het ontwikkelen van 
logistieke diensten en vooral ook het vormen van sa-
menwerkingsverbanden. Fred Spijksma: ‘Stagiaires versterken ons inzicht in de markt.’ Foto: GEBA Trans

MELS DEES

Logistieke Dienstverlener GEBA Trans opende in maart 

een vestiging in Rotterdam. ‘Het aanbieden van 

zeevrachtdiensten is vanuit Venlo minder effectief.’

Ladingstromen naar en uit 

heel Europa komen hier in 

Venlo bij elkaar.
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Dick Meurs, managing 
director Gate terminal.

De tanks op onze 
LNG-terminal gaan 
nooit meer open en 
blijven altijd 
-163 graden.
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‘Waar is die oude thermosfl es gebleven?’, vraagt Henk aan 
Thea. Ze kijkt haar man niet-begrijpend aan. ‘Ergens op zolder, 
denk ik, op zo’n plaats waar Vergeten Spullen liggen. Waar heb 
je hem voor nodig?’ Hij aarzelt. ‘Ik schijn morgen met Jansen te 
vliegen, naar de States en terug. Heen een lading piepkuikens, 
terug weet ik het nog niet. Sorry dat ik het zeg, maar ik ver-
trouw die Jansen eigenlijk niet zo.’ Thea trekt een vies gezicht. 
‘Getver, Henk. Je gaat toch geen thermosfl es als toilet gebrui-
ken? Zelfs al is die fl es al lang afgedankt...’

Misschien moeten we het geen paranoia noemen. Maar het 
is, sinds vlucht 9525, wel duidelijk dat piloten elkaar nog eens 
extra bekijken voor ze samen in de cockpit plaatsnemen. Henk 
neemt Jansen van top tot teen op en omgekeerd probeert 
Jansen alle raadselen van Henk te doorgronden. ‘Hij schijnt een 
Ferrari te hebben’, denkt Jansen. ‘Dan is er toch wel iets aparts 
met je. Hoe-ie dat trouwens kan betalen, van ons fl utsalaris.’ 
Aan de andere kant, overweegt hij, is een Ferrari ook weer iets 
om heelhuids voor thuis te komen.

Het is een schitterende dag. De checklist wordt afgewerkt, de 
toren geeft toestemming om op te stijgen, ze maken vaart en 
Jansen zegt ‘rotate’. Nu kan Henk niet meer terug. Ze klimmen 
vlotjes naar kruishoogte. Als die is bereikt, zegt Jansen: ‘koffi  e?’ 
Hij tovert een thermosfl es tevoorschijn en schenkt twee papie-
ren bekertjes vol. Lekker, denkt Henk. ‘Maar wat zou er in die 
koffi  e zitten?’, is zijn volgende gedachte.

Als ze de daling inzetten, worden de twee opgeschrikt door een 
hevig rumoer dat ergens achter hen in de laadruimte opklinkt. 
‘Piepkuikens’, stelt Henk vast. Jansen grinnikt. ‘Die halen het 
einde van de dag vaak niet.’ In een opwelling verfrommelt 
Henk het bekertje waaruit hij zojuist zijn derde koffi  e heeft 
gedronken. Maar Jansen, die Kees blijkt te heten, zet het toestel 
keurig aan de grond.

Ze hebben die avond vrij en kunnen de nacht in een hotel 
doorbrengen. Henk en Kees gunnen zich een vorstelijke wagyu-
steak en een fl esje Larose-Trintaudon. ‘Had jij dat ook, Henk, 
vanmorgen?’, vraagt de copiloot. Op die vraag hoeft Henk niet 
te kauwen. ‘Ja, Kees. Bizar, die achterdocht. Je hebt één Lubitz, 
maar honderdduizend keer Jansen.’

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Chicken wings

Rotterdam moet zich richten op su-
persnelle en effi  ciënte overslag en 
doorvoer en een hogere productivi-
teit en dus een lagere toegevoegde 
waarde per container. Regionaal ge-
zien is concurrentie tussen Rotter-
dam en Antwerpen contraproduc-
tief, omdat ze elkaars volumina 
opeten. Door onderlinge afstem-
ming en bundeling van stromen kun-
nen ze elkaar aanzienlijk versterken.
Tot deze opmerkelijke vaststellin-
gen komt het onderzoeksbureau 
A.G. Kearney in het rapport ‘Globa-
lisering. Nieuwe ronde, nieuwe kan-
sen’, dat in opdracht van het minis-
terie van Economische Zaken is 
gemaakt.
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Toegevoegde waarde
31 maart 1995

Het rapport brengt de concurren-
tiekracht van Nederland op trans-
portgebied in verband met het ves-
tigingsklimaat voor bedrijven. Het 
bureau omschrijft de concurrentie-
kracht als RTE, Relatieve Transport 
Effi  ciëntie. Het vestigingsklimaat 
kan aanmerkelijk verbeteren als die 
RTE omhoog gaat, zo betoogt het 
rapport.
Dat is de reden waarom Rotterdam 
zich moet concentreren op snelle 
doorvoer en niet op het toevoegen 
van waarde, zoals Rotterdam de af-
gelopen jaren heeft gedaan. ‘Ge-
containeriseerde transitostromen 
hebben voor Nederland beslist 
waarde.’

Balt ongeveer een ton kiezel en zand 
door zijn zeef laten gaan. Een dag 
zandwassen levert ongeveer 30 euro 
op. Dat is een stuk minder dan het 
minimumloon dat onlangs in ons 
buurland werd ingevoerd. 
Wie geld wil verdienen in Duitsland 
maar niet met zijn voeten in de Rijn 
wil staan, kan toch bij Balt terecht, 
want zijn belangrijkste zakelijke ac-
tiviteit is het adviseren van onder-
nemingen die grensoverschrijden-
de activiteiten opzetten. Zo kan 
Maurice Balt het nodige vertellen 
over de mores van het zakendoen 
bij de Germanen. Duitsers hechten 
veel waarde aan het uiterlijke ver-
schijningsbeeld en meten daaraan 
iemands competentie af. Derhalve 
zijn bijvoorbeeld ongepoetste 
schoenen uit den boze, en een 
stropdas en pak voor mannen ver-
eisten.

MELS DEES

Schippers die wat bij willen ver-
dienen, moeten in de Rijn zijn. En 
eerst nog even op cursus.

Toen kranten in San Francisco in 
1848 schreven dat er goud te vinden 
was in de American River, geloofde 
niemand het. Maar als de New York 
Times er acht maanden later over 
bericht, ontstaat een goldrush die 
tienduizenden avonturiers aantrekt 
op zoek naar rijkdom en een beter 
leven. 
De Duitse regionale krant Rheini-
sche Post meldde vorige maand de 
vondst van goud in de Rijn. Het is 
afwachten welk eff ect het bericht 
zal hebben. Voor aspirant-gouddel-
vers is het in elk geval gunstig dat ze 
niet naar verre hete oorden meer 
hoeven te reizen. In Krefeld, onge-

veer 30 kilometer van de Neder-
landse grens, weet de Nederlandse 
ondernemer Maurice Balt het edel-
metaal aan het water te onttrekken. 
Sterker nog: hij geeft er les in, want 
de gemeente gaf zijn bedrijf ‘Welt-
Gold’ toestemming voor goudzoek-
cursussen langs de rivieroever.
Op het moment dat Balt om toe-
stemming vroeg, leidde dat volgens 
de krant wel tot hilariteit bij de me-
dewerkers aan het loket. ‘Wellicht 
kunnen we ook gaan zoeken, in 
plaats van bezuinigen’, was het 
commentaar. De gemeente Krefeld 
verkeert in fi nanciële nood.
Vooral als het water van de rivier eni-
ge tijd hoog heeft gestaan wordt de 
goudzoeker actief, omdat dan vers 
zand en kiezel aangespoeld is. Groot 
zijn de hoeveelheden echter ook dan 
niet die de Nederlander boven water 
haalt: om 0,3 gram te delven, moet 
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

GOLDRUSH  Redding voor armlastige gemeente

Goudzoeken in de rivier: in Krefeld kun je het leren. 
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