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BLOKKADES  Frankrijk eerder al berispt voor overtreden Europese regels

FOLKERT NICOLAI

De Europese Commissie kan, met 
een eerder vonnis op zak, snel op-
treden tegen acties die het vrije 
goederenverkeer belemmeren, 
aldus verladersorganisatie EVO.

EVO vreest dat de schade die het 
Europese bedrijfsleven oploopt als 
gevolg van de blokkades van Franse 
boeren in de afgelopen weken tot 
honderden miljoenen euro kan op-
lopen. De directe schade, bijvoor-
beeld doordat chauff eurs langdurig 
werkeloos moeten stilstaan en hun 
lading bederft of te laat ter bestem-
ming komt, zal volgens EVO al op 
vele miljoenen komen. 
Deze week werden in Frankrijk 
snelwegen door agrariërs geblok-

Chauff eurs werden met geweld be-
dreigd, supermarkten geïntimi-
deerd en producten in winkels ver-
nield. Volgens EVO kan de 
Commissie meteen teruggrijpen  
naar dit arrest. ‘Al vergt het soms 
wel een paar jaar om op basis daar-
van een nieuwe uitspraak van het 
Hof te verkrijgen’, geeft een zegs-
man van EVO toe. 
Dat Frankrijk ook op dit ogenblik 
nalatig is, zou volgens de verladers-
club zonneklaar blijken uit het 
‘Aardbei-arrest’. Dat stelde dat ten-
zij zou vaststaan dat Frankrijks op-
treden gevolgen zou hebben voor 
de openbare orde die het niet het 
hoofd kan bieden, het land alle 
maatregelen diende te treff en om 
het vrije verkeer van goederen te 
waarborgen. 

Duitsland en landen in oostelijk Eu-
ropa, maar TLN sluit niet uit dat 
soortgelijke acties elders in Frank-
rijk ook de kop op kunnen steken.
EVO wijst erop dat Frankrijk de 
laatste vijfentwintig jaar kennelijk 
niets heeft bijgeleerd. Al in 1997 
deed het Europese Hof van Justitie 
uitspraak in een geding dat door de 
Europese Commissie twee jaar eer-
der was aangespannen omdat de 
Franse politie weinig tot niets on-
dernam tegen landbouwers die de 
in- en doorvoer van Spaans fruit 
wilden verhinderen. 

Aardbeien
In dit zogenoemde ‘Arrest Spaanse 
aardbeien’ liet het Hof niets heel 
van het optreden, of het gebrek 
daaraan, van de Franse autoriteiten.

keerd die klagen over de invoer van 
goedkope landbouw- en veeteelt-
producten uit andere lidstaten. 
EVO, en met haar de European 
Shipper’s Organisation (ESC), wil 
dat de Europese Commissie tegen 
deze belemmering van het vrije ver-
keer van goederen in het geweer 
komt door de Franse overheid tot 
ingrijpen aan te zetten.
Volgens Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN) zijn tal van buiten-
landse vrachtauto’s door de protes-
terende boeren onderzocht, waarbij 
de lading niet zelden uit het voer-
tuig werd gehaald. De organisatie 
riep zijn leden op om schade, ver-
tragingen en plundering snel te 
melden. In de regio Straatsburg wa-
ren de blokkades vooral gericht te-
gen vrachtauto’s met koellading uit 

Blokkade van brandende hooibalen op de snelweg bij Lyon. Foto:ANP

EVO wil snel actie
Brussel tegen chaos

Iets meer dan anderhalf jaar na 

de opening heeft Brasil Terminal 

Portuário (BTP) in Santos de mil-

joenste container overgeslagen.

BTP is een 50/50 joint venture 

van APM Terminals en MSC-

dochter TIL. Het toeval wilde, 

aldus APMT, dat de miljoenste 

container afkomstig was van het 

duizendste schip dat afmeerde 

aan de 1.100 meter lange kade, 

de ‘MSC Agrigento’. De acht 

kadekranen waren vorig jaar 

al goed voor 740.000 teu, 20% 

van de totale containeroverslag 

in Santos, die weer goed is voor 

ruim een kwart van de totale 

Braziliaanse containeroverslag.

Miljoen containers 
voor Brasil Terminal
SANTOS

SBM Offshore 

heeft de 

fi nanciering 

van ruim 

anderhalf 

miljard dollar rond voor de fpso 

‘Cidade de Saquarema’, die 

bij Brazilië olie gaat produce-

ren. De drijvende oliefabriek 

kan 150.000 vaten olie en zes 

miljoen kuub gas per dag pro-

duceren. Het gevaarte is bij de 

Chinese werf CXG in aanbouw 

en moet eind dit jaar klaar zijn, 

waarna het in drie maanden 

naar Brazilië vaart.

1,5
SBM vindt geld voor
drijvende oliefabriek

Deutsche Bahn heeft een reor-

ganisatieplan aangekondigd, 

dat 700 miljoen euro per jaar 

moet opleveren, zo heeft het 

concern meegedeeld. Vrachtver-

voerder DB Schenker Rail wordt 

samen met andere afdelingen 

onderdeel van de nieuwe divisie 

Traffi c en Transport. Het vracht-

vervoer per spoor is in de eerste 

helft van het jaar 6% gedaald.

Verder wordt DB Schenker 

Logistics voor gedeeltelijke ver-

koop klaargestoomd. Volgens 

Duitse media wil DB 20% van 

de aandelen verkopen.

Deutsche Bahn grijpt 
naar de snoeischaar
VRACHT EN LOGISTIEK

Brazilië: 
van goud 
naar zilver 

Bubble Post komt 
eraan gefi etst

Koole 
draait de 
kraan open
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Eerst zien dan geloven 

Anders
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COMMENTAAR

De vrachtcijfers van Air France-KLM over het eerste halfjaar 
kleuren vergeleken met vorig jaar dieprood. Het lek is niet al-
leen boven, maar schijnt ook nog aanzienlijk groter te worden. 
Het hozen van het afgelopen halfjaar lijkt niet geholpen te heb-
ben. Dat geeft te denken. 

De directie van KLM en Air France gelooft dat via de reductie 
van het aantal vrachtvliegtuigen - kortom het reduceren van 
de trotse vrachtvloot van dochterbedrijf Martinair van tien tot 
drie freighters - aan het fi nancieel bloeden op vrachtgebied een 
einde te kunnen maken. ‘Risico-reductie’, heet dat bij de KLM. 

De vraag is nu, kijkend naar de halfjaarcijfers, of dat wel de juis-
te remedie is voor het lekkende vrachtschip Air France-KLM. 
Ofschoon de vrachtcapaciteit op de freightervloot vergeleken 
met het tweede kwartaal van vorig jaar met 26% is terugge-
bracht en de totale vrachtcapaciteit met 3,7% is afgenomen, 
daalde het vrachtvervoer met ruim 10% veel sneller. Ergens 
klopt er iets niet in de calculaties van de luchtvaartmaatschapij. 
Ook de beladingsgraad blijft ondanks de vlootaanpassingen 
dalen en kwam over het tweede kwartaal onder de magische 
grens van 60% uit. 

Air France-KLM heeft geen verklaring voor deze sterke afkal-
ving van het vrachtvervoer, maar het feit dat veel buitenlandse 
concurrenten extra freightercapaciteit op de Nederlandse 
markt aanbieden, doet vermoeden dat hier een causaal ver-
band is en ladingsaanbieders strategisch al ladingspakketten 
verplaatsen, terwijl de grote sanering bij Martinair Cargo nog 
moet gebeuren. 

De luchtvaartcombinatie heeft als eigenaar van Martinair 
aangegeven door te willen gaan met de ingrijpende sanering, 
ofschoon zich in deze krant recent een vrachtmaatschappij 
meldde, te weten het Russische AirBridgeCargo, die zegt nog 
belangstelling te hebben in een overname van Martinair.

Air France-KLM zegt dit traject eerder onderzocht te hebben 
en nieuwe overnamegesprekken niet langer te ambiëren met 
het oog op de saneringsplannen. Ook andere partijen zouden 
nog interesse hebben in het behoud van een groter zelfstandig 
Martinair, waarvan de gehele Nederlandse vrachtmarkt zou 
kunnen profi teren - inclusief de KLM. Ook die initiatieven 
dreigen met de afwijzende houding van de KLM in de kiem te 
worden gesmoord. Daarmee doet de nationale luchtvaartmaat-
schappij niet alleen zichzelf, maar ook de Nederlandse vracht-
gemeenschap te kort.  

De ondernemingsraad van Martinair juicht intussen deze par-
ticuliere initiatieven toe en heeft al een uitgewerkt bedrijfsplan 
klaar liggen, dat meer belooft dan het ‘break-even’ scenario dat 
KLM nog in petto heeft voor Martinair. Haast is wel geboden, 
want binnenkort valt de defi nitieve uitspraak van de Amster-
damse Ondernemingskamer te verwachten over de sanering 
bij Martinair. Indien de rechter in het voordeel van de KLM 
beslist, lijkt de kans verkeken om een grote vrachtmaatschappij 
voor de Nederlandse markt te behouden. 

Wellicht dat de luchthaven Schiphol, het kabinet, maar ook 
belangenorganisaties als EVO en ACN samen met het logistiek 
topinstituut Dinalog (dat zich in het gehele dossier Martinair 
opvallend stil heeft gehouden), alle partijen nog bij elkaar weet 
te brengen aan de vaderlandse poldertafel. Ook hier geldt: niet 
geschoten is altijd mis.
 

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Laatste kans 

AAR
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DAGELIJKS BROOD  MAASHAVEN ROTTERDAM

MELS DEES

Nadat het Onze Vader over het 
rustige water van de Rotterdamse 
Maashaven geklonken heeft, gaat 
schippersfamilie Klijn aan de bo-
terham op het schip Deo Juvante, 
hetgeen ‘met Gods hulp’ bete-
kent. De ligplaats is voor de re-
dactie van deze periodiek niet on-
belangrijk, want de burelen van 
Nieuwsblad Transport zijn, iets 
rechts van het midden, te onder-
scheiden op de foto. 

Het schip kwam 9 juli ledig van 
Brussel waar het tarwe loste en zou 

op 10 juli ’s avonds in Rotterdam zo-
genaamde bigbags met kolen laden 
voor Duisburg. 

Binnenwateren
Van de 420 miljoen ton goederen 
die Nederland verlaten, gaat een 
derde deel via de binnenwateren, zo 
bleek uit het rapport ‘Transport en 
mobiliteit 2015’, dat het CBS on-
langs publiceerde. Van het goede-
renvervoer binnen Nederland gaat 
een kleine 20% met binnenschepen, 
tegen ongeveer 80% over de weg - 
het spoor speelt nauwelijks een rol. 
Die verhouding bleef de afgelopen 
twintig jaar ongewijzigd. 

Wat ook niet veranderde is de rol 
van Café Promenade, dat al sinds 
begin vorige eeuw in de Maashaven 
dienst doet als schipperscafé voor 
schippers en hun gezin. De familie 
Klijn lijkt echter genoeg te hebben 
aan het eigen dek.

‘Deo Juvante’

Dit is de derde afl evering in 

onze zomerserie ‘Dagelijks 

brood’, waarin we wekelijks 

professionals in de sector 

Transport, Logistiek, Offshore 

portretteren tijdens de 

maaltijd.

Foto: Ries van Wendel de Joode
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Nieuwe Suezkanaal is 
nu bevaarbaar

STEF voert omzet 
met 2,6% op

Verkoop bedrijfswagens 
neemt verder toe

Werknemers Cargolux 
gaan delen in de winst

SCHEEPVAART
De eerste vrachtschepen zijn za-

terdag 25 juli bij wijze van test 

door het Nieuwe Suezkanaal ge-

varen. De nieuwe waterweg is 

een alternatief voor een deel van 

het oude kanaal. Hij is breder en 

heeft minder bochten dan de 

oude waardoor er grotere sche-

pen langs elkaar kunnen varen. 

Ook is de afstand verkort, waar-

door schepen 11 in plaats van 22 

uur doen over de vaartocht. Het 

Nieuwe Suezkanaal gaat pas be-

gin augustus open voor alle 

vrachtverkeer.

WEGVERVOER
De Franse koel- en vriesvervoer-

der STEF voerde de omzet in het 

tweede kwartaal van dit jaar op 

met 2,6% tot 700,9 miljoen euro. 

Vooral de omzet buiten Frankrijk 

nam toe, met 8,3% tot 147,3 mil-

joen euro, een kwart van het to-

taal. In Frankrijk daalde de om-

zet een klein procent tot 297 

miljoen euro. In het eerste kwar-

taal daalde dat met 2,6%. Dat 

kwam door de sterke daling van 

de brandstofkosten. 

WEGVERVOER
De verkoop van bedrijfswagens 

in de Europese Unie is in het af-

gelopen halfjaar sterk gestegen. 

Het aantal voertuigen dat aan 

de man werd gebracht lag krap 

13% hoger dan over de eerste zes 

maanden van 2014. Dat maakte 

de Europese brancheorganisatie 

ACEA bekend. In Nederland wer-

den van januari tot juli ruim 18% 

meer bedrijfswagens verkocht 

ten opzichte van dezelfde perio-

de een jaar eerder.

LUCHTVRACHT
Cargolux heeft met de grootste 

Luxemburgse vakbond OGBL 

een nieuwe cao afgesloten met 

een looptijd van drie jaar. Behal-

ve kostenbesparingen voor het 

bedrijf via een lager beginloon 

voor nieuwe piloten en grond-

personeel wordt voortaan 10% 

van de winst gereserveerd voor 

medewerkers. Verder komen er 

meer fl exibele dienstroosters. 

Over de nieuwe cao is bijna een 

jaar onderhandeld.

KORT

gen, aldus FNV Transport en Logis-
tiek. De bond wil met het kort ge-
ding Farm Trans dwingen te stoppen  
met deze concurrentievervalsende 
schijnconstructies. 
Voor de rechtbank van Bergen op 
Zoom was de rechtszaak deze week 
weer opgepakt nadat eind juni een 
eerder kort geding al na enkele mi-
nuten moest worden stopgezet. 
Farm Trans diende toen een wra-
kingsverzoek in om de rechter te la-
ten vervangen. Volgens het trans-
portbedrijf zou de rechter niet 
onpartijdig zijn. Dat verzoek werd 
uiteindelijk afgewezen waardoor de 
zaak een maand later inhoudelijk 
alsnog kon worden behandeld.
Volgens de Brabantse media kwam 
er van die inhoudelijke behandeling 
wederom weinig terecht. Farm 
Trans bleef dwars liggen en voerde 
aan dat FNV ‘een spookbedrijf ’ zou 
zijn. De wegvervoerder hield voor 

De Brabantse aardappelvervoer-
der Farm Trans blijkt zich nauwe-
lijks te verdedigen tegen de zware 
klachten van het FNV over uitbui-
ting van zijn Poolse chauff eurs. 
‘Wat is dat, de FNV?’

Dat werd duidelijk tijdens de be-
handeling van het tweede kort ge-
ding binnen een maand in deze zaak 
voor de rechtbank van Bergen op 
Zoom. 
Het transportbedrijf uit Zevenber-
gen zou via een Poolse dochteron-
derneming lokale chauff eurs tegen 
lage Poolse lonen vanuit Nederland 
aardappels laten vervoeren, in 
plaats van hen het geldende Neder-
landse cao-loon uit te betalen, luid-
de de beschuldiging van de vakbond 
deze week in een kort geding tegen 
de Brabantse wegvervoerder. 
Het basisloon van de Polen zou 
slechts 500 euro per maand bedra-

KORT GEDING

Farm Trans blijft vaag over uitbuiting Polen
de rechter vol geen idee te hebben 
wie FNV Transport en Logistiek ei-
genlijk was, omdat de vakbond niet 
is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel.
Het bedrijf had eerder wel als verde-
diging op de beschuldigingen aan-
gevoerd dat de Poolse chauff eurs in 
dienst zouden zijn van de Poolse 
vestiging van het bedrijf en nauwe-
lijks in Nederland rijden. Van uit-
buiting kon derhalve geen sprake 
zijn, aldus de directie.

Van den Bosch
FNV Transport en Logistiek won 
nog niet zo lang geleden een verge-
lijkbare zaak tegen een andere Bra-
bantse wegvervoerder, Van den 
Bosch Transporten uit Erp. Dat be-
drijf liet Hongaarse chauff eurs in 
Nederland rondrijden. De rechter 
oordeelde toen dat zij volgens de 
Nederlandse cao betaald moeten 

worden. Dit omdat de chauff eurs 
via een Hongaars bedrijf voor Van 
den Bosch in en vanuit Nederland 
reden. Deze constructie lijkt vol-
gens de vakbond verdacht veel op 
de constructie die Farm Trans voor 
de Poolse medewerkers hanteert.
Volgens vakbondsbestuurder 
Edwin Atema van het FNV nam de 
Engelse transportinspectie vorige 
week ook een vrachtwagen van 
Farm Trans in beslag wegens het 
overtreden van de cabotageregels. 
De Engelse inspectie heeft aangege-
ven een rapport naar de Nederland-
se autoriteiten te sturen met het 
verzoek te onderzoeken of Farm 
Trans in Nederland nog wel be-
trouwbaar is nu ze in Engeland stel-
selmatig de Europese transportre-
gels overtreden. 
De rechtbank in Bergen op Zoom 
doet over twee weken uitspraak in 
de zaak tegen Farm Trans. JV

De slechte cijfers laten de zwakte in 

de globale luchtvrachtmarkt zien.

naar vrachtruimte en de structurele 
overcapaciteit in de luchtvrachtsec-
tor. Volgens hem laten de recente 
halfjaarcijfers maar één conclusie 
toe: Air France-KLM moet de  
kwetsbaarheid in  de vrachtmarkt 
verder afbouwen door de vracht-
vloot van Martinair te reduceren. 

‘Het gaat om een stuk risico-reduc-
tie. De slechte cijfers laten de zwak-
te in de globale luchtvrachtmarkt 
zien. Dat is een feit waar we onze 
ogen niet voor kunnen sluiten.’

Volgens Gräber zijn de fi nanciële 
cijfers op vrachtgebied ook deels 
vertekend door het feit dat KLM  
een deel van de brandstofkosten 
heeft gehedged tegen extra kosten. 
Daardoor sijpelen de lage actuele 
olieprijzen nog niet door in het uit-
eindelijke vrachtresultaat. Concur-
renten kunnen dat voordeeltje wel 
al direct cashen, zegt hij.

Lichtpuntje
Daarnaast heeft ook de dure dollar 
gevolgen gehad voor het grote ver-
lies. KLM Cargo maakt een groot 
deel van de kosten in dollars, terwijl 
de inkomsten in de goedkopere 
euro worden verrekend. 
‘Daar zit natuurlijk ook nog een stuk 
extra pijn voor ons’, stelt topman 
Gräber. Enig  lichtpuntje is volgens 
hem wel dat de vaste kosten met 
8,5% daalden.

JOHN VERSLEIJEN

De vrachtactiviteiten van Air 
France, KLM en Martinair blijven 
zwaar verliesgevend. Verbetering 
is nog niet in zicht, ofschoon de 
vaste kosten dalen, zegt topman 
Bram Gräber van de vrachtdivi-
sie.
 
Over de eerste helft van het lopende 
boekjaar nam het operationeel ver-
lies van het vrachtbedrijf van de 
Frans-Nederlandse vrachtmaat-
schappij vergeleken met vorig jaar 
met ruim 80% toe naar 128 miljoen 
euro. In het tweede kwartaal schreef 
de vrachtdivisie een negatief resul-
taat van 81 miljoen euro, een ver-
slechtering van ruim 50% vergele-
ken met dezelfde periode in 2014.
De gifbeker is bij de vrachtdivisie 
dan ook nog lang niet geheel leeg 
gedronken, zo laten de halfjaarcij-
fers van Air France-KLM Cargo 
deze week zien.
De vrachtdivisie zag het vervoer 
over de eerste zes maanden van dit 
fi scale jaar afnemen met 9,1% naar 
596.000 ton, terwijl de vrachtomzet 
kromp met 8,7% naar 1,2 miljard 
euro. De totale vrachtcapaciteit 
bleek ondanks het terugbrengen 
van het aantal freighters met slechts 
3,8% te zijn verminderd. De benut-
tingsgraad over het eerste halfjaar 
bleef daardoor onder druk staan. 
Het leverde 3,9 procentpunten in en 
kwam precies uit op de kritische 
60%-grens. 
Het tweede kwartaal liet een verge-
lijkbaar slecht beeld zien. De bela-
dingsgraad zakte met 3,7 procent-
punten naar 59,5% en het 
vrachtvervoer lag met 295.000 ton 
ruim 10% onder dat van het tweede 
kwartaal van 2014. 
Air France-KLM zegt dat er over het 
tweede kwartaal sprake was van een 
stevige reductie van de capaciteit 
van de freightervloot, met 26% ver-
geleken met dezelfde periode in 

2014. Daartegenover stond wel een 
groei van de vrachtcapaciteit op de  
passagiersvliegtuigen van 1,3%. 
Netto kwam daarmee de werkelijke 
reductie van de totale vrachtcapaci-
teit bij de Frans-Nederlandse lucht-
vaartgroep uit op 5,7% over het 
tweede kwartaal. 

Topman Bram Gräber van Air Fran-
ce-KLM Cargo wijst twee oorzaken 
aan voor de aanhoudende slechte 
resultaten van de vrachtdivisie: de 
zwakke vraag in de mondiale markt 

KLM wil met de reductie van de vrachtvloot van Martinair de oplopende verliezen drukken. Foto: Martinair

HALFJAARCIJFERS Verlies vrachtactiviteiten steeg met ruim 80%

KLM Cargo dieper in rood 
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SESSIE 
CONTROLLING 
THE SUPPLY CHAIN

donderdag 

10 september

De transportsector klimt uit de 

crisis. Welke mogelijkheden

bestaan er voor bedrijven om 

omzet en winst te maximaliseren?

Rotterdamlocatie:

ABN 
AMRO 
hoofdkantoor

SESSIE 
VEILIGHEID 
IN TRANSPORT EN 
LOGISTIEK
donderdag 

10 december

Wat zijn de laatste trends en waar 

kunnen bedrijven een voorsprong 

pakken? Partners van Nieuwsblad 

Transport aan het woord.

Rotterdamlocatie:

Lantaren
Venster

HAVENDEBAT
ROTTERDAM

donderdag 

10 december

Jaarlijks debat over een actueel 

onderwerp dat leeft binnen 

de Rotterdamse havengemeenschap. 

locatie:

Lantaren
Venster

Rotterdam

NATIONAAL
LUCHTVRACHT
DEBAT
donderdag 

26 november

Jaarlijks debat van de sector 

over actuele luchtvrachtonder-

werpen, in samenwerking 

met EVO.

locatie:

Claus
Event 
Center

Hoofddorp

HAVENDEBAT
AMSTERDAM

donderdag 

8 oktober

Jaarlijks debat over een actueel 

onderwerp dat leeft binnen 

de Amsterdamse havengemeen-

schap. 

locatie:

Bimhuis

Amsterdam

CONGRES 
WEGVERVOER
NEDERLAND
donderdag 

22 oktober

Voor iedereen die werkt in de sector 

wegvervoer en benieuwd is naar 

de ontwikkelingen. Op lokatie tijdens 

de BedrijfsautoRAI 2015.

locatie:

Amsterdam
RAI

Amsterdam

DUITS-NEDERLANDSE 
LOGISTIEK 
CONFERENTIE
woensdag 

11 november

Key-spelers uit de Nederlandse 

en Duitse logistiek bespreken 

de mogelijkheden van logistieke 

samenwerking (co-host: DVZ).

locatie:

Hotel
Hafen 
Hamburg

Hamburg

HAVENDEBAT
ANTWERPEN

woensdag 

23 september

Jaarlijks debat over een actueel 

onderwerp dat leeft binnen 

de Antwerpse havengemeenschap. 

Op lokatie tijdens Transport &

Logistics 2015. 

Antwerpenlocatie:

Antwerp
Expo

CONGRES 
WEGVERVOER
BELGIE
donderdag 

24 september
locatie:

Antwerp
Expo

HAVENCONGRES
ZEELAND
donderdag 

3 september

Jaarlijks debat over een actueel 

onderwerp dat leeft binnen 

de Zeeuwse havengemeenschap. 

locatie:

Schelde-
theater

Terneuzen

Transporteurs en verladers komen bij-

een om te netwerken en onderwerpen 

aan te kaarten die spelen in de sector. 

Op lokatie tijdens Transport & Logistics 

2015.

Antwerpen
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Nederlandse export 
Rusland gehalveerd 

CMA CGM vaart vanaf 
augustus weer op Iran

Maersk wil groeien 
in Special Cargo 

ABN Amro ziet 
olieprijs weer stijgen 

DE MARKT
De Nederlandse export naar 

Rusland is in een jaar tijd bijna 

gehalveerd. In de eerste vier 

maanden van dit jaar voerde Ne-

derland voor 1,26 miljard euro 

naar Rusland uit tegenover 2,07 

miljard euro in dezelfde periode 

een jaar eerder. Dat is een daling 

van meer dan 800 miljoen euro, 

blijkt uit cijfers van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek. De da-

ling is vrijwel geheel veroorzaakt 

door de sancties die zijn inge-

steld na het neerhalen van 

vlucht MH17, een jaar geleden. 

SCHEEPVAART
CMA CGM gaat vanaf volgende 

maand op de Zuid-Iraanse haven 

van Shahid Rajaei varen. Het be-

sluit komt na het nucleaire ak-

koord dat Iran heeft gesloten 

met de vijf permanente leden 

van de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties plus Duitsland. 

Dat akkoord zorgt ervoor dat de 

sancties tegen Iran geleidelijk 

worden afgebouwd. Het eerste 

schip van CMA CGM dat Iran 

aandoet is de ‘Andromeda’.

SCHEEPVAART
Maersk Line wil zich meer toe-

leggen op speciale vracht die 

niet in standaard containers kan 

worden vervoerd. Nikolaj Fors-

berg, Global Head van de divisie 

Special Cargo, zegt dat in een in-

terview met het Deense Ship-
pingwatch. Op zoek naar betere 

marges en resultaten wil Maersk 

meer vervoer verzorgen van on-

conventionele goederen die bui-

ten de gebruikelijke container-

afmetingen vallen.

DE MARKT
ABN Amro voorziet voor 2016 

een herstel van de olieprijs van 

nu ongeveer zestig dollar per vat 

naar 75 dollar. Dat is onder meer 

het gevolg van het akkoord met 

Iran over zijn nucleaire program-

ma. De olieprijs zal in het derde 

kwartaal ongeveer zestig dollar 

bedragen. In het vierde kwartaal 

is er al een stijging te verwach-

ten tot 65 dollar, oplopend tot 70 

dollar in het eerste kwartaal van 

volgend jaar.

KORT

JOHN VERSLEIJEN

Panalpina zag de winst ondanks 
een zwakke luchtvrachtmarkt en 
een dure Zwitserse frank over de 
eerste helft van dit jaar met 3% 
stijgen naar 45,3 miljoen Zwitser-
se frank (42,5 miljoen euro).

De omzet daalde met 9% naar 3,2 
miljard frank. Slechts door ingrij-
pende kostenbesparingen in alle 
transportsegmenten wist de logis-
tieke dienstverlener uit Zwitserland 
zijn resultaat over de eerste zes 
maanden te verbeteren, maar deze 
snoeimes-methode kan niet altijd 
uitkomst bieden. 
Vooral de cijfers van de grote lucht-
vrachtdivisie, waar het volume met 
ruim 2% verminderde over het eer-

ste halfjaar, hakte er in. Behalve het 
volumeverlies daalde het bedrijfs-
resultaat van de luchtvrachtdivisie 
met elf miljoen frank naar 46 mil-
joen euro. 
Topman Peter Ulber van Panalpina 
schrijft deze afname vooral toe aan 
de kwakkelende internationale olie- 
en gasmarkt en aan de mindere re-
sultaten bij het vervoer van auto-
onderdelen. 
Het vervoer van zeecontainers bleef 
gelijke tred houden met de mondi-
ale marktgroei met een toename 
van 3% naar 793.000 teu, terwijl 
kostenbesparingen zorgden voor 
een aanzienlijke resultaatsverbete-
ring in dit segment (77%) naar 12,8 
miljoen Zwitserse frank. De bruto 
winstprestatie per teu lag wel onder 
druk en daalde met 7%.

TNT Express heeft de verliezen  
over het tweede kwartaal geredu-
ceerd tot een overzichtelijke 1 
miljoen euro. Met de forse inves-
terings-en reorganisatielast van 
bijna 100 miljoen euro is dat ze-
ker geen slechte prestatie.

De Nederlandse koerier is zich dui-
delijk fi nancieel en organisatorisch 
aan het oppoetsen voor de komen-
de overname door branchegenoot 
FedEx. Of de 4,4 miljoen euro, die 
de Amerikanen voor TNT Express 
hebben geboden, ook ‘money well 
spent’ zal zijn, moet nog blijken, 
maar de eerste halfjaarcijfers laten 
het bedrijf in transitie zien naar een 
sluitende boekhouding. 
De omzet van de pakjesvervoerder 
steeg met ruim 6% naar 1,76 miljard 

euro, terwijl de operationele winst 
groeide van drie miljoen euro naar 
negentien miljoen euro. Onder de 
streep bleef er slechts nog een klei-
ne min over van 1 miljoen euro. Een 
verbetering van 75% vergeleken met 
het tweede kwartaal van 2014.

Griekenland 
Topman Tex Gunning wees erop 
dat TNT ook de scores op het ge-
bied van service en klanttevreden-
heid het afgelopen kwartaal verder 
zag verbeteren. 
Op macro-economisch niveau con-
stateerde hij ‘enkele positieve ont-
wikkelingen’ in de thuismark West-
Europa, maar voorzichtigheid blijft 
geboden door gebeurtenissen in on-
der meer China, Brazilië, Australië 
en Griekenland. JV

EXPEDITIE EXPRESVERVOER

Panalpina krikt winst 
op via het snoeimes

TNT zet stapje naar 
zwarte eindcijfers 

Jan, Piet en Ton hebben hun aandelen 

vier jaar geleden verkocht aan EQT.

tankers vooral vanaf Rotterdam in 
de kustvaart worden ingezet.
Een bijzonderheid is dat Koole de 
meeste binnenschepen, die varië-
ren van 750 tot 3.650 ton, zelf bouwt 
op basis van ingekochte scheeps-
rompen. De drie zeeschepen varië-
ren van 1.250 tot 3.750 ton en wor-
den vooral ingezet voor het vervoer 
van eetbare oliën.

Wallenberg
Het bedrijf is in 1943 opgericht met 
één scheepje (de ‘Nooit Volmaakt’) 
voor het vervoer van oliën en vetten 
vanaf Schipluiden en is in de jaren 
na de oorlog gestaag gegroeid. Vier 
jaar geleden verkochten Jaap, Piet 
en Ton Koole het grootste deel van 
hun aandelen aan de Zweedse in-
vesteringsmaatschappij EQT, dat 
gelieerd is aan de befaamde onder-
nemersfamilie Wallenberg.

ROB MACKOR

Koole Terminals heeft de opslag-
terminal voor benzine en diesel 
van BP in Pernis in het Rotter-
damse havengebied overgeno-
men en opnieuw in gebruik ge-
steld.

De overgenomen locatie heeft een 
capaciteit van 200.000 kubieke me-
ter en beschikt over een ligplaats 
voor het beladen van binnensche-
pen en zeeschepen. Verder is er een 
laadstation voor het wegvervoer, 
waar per dag zo’n 125 tankauto’s be-
laden kunnen worden. Dat is 24 uur 
per dag bemand.
De terminal is met een pijpleiding 
verbonden met de raffi  naderij van 
BP in Europoort. De oliemaatschap-
pij huurt de aan Koole verkochte 
opslagplaats gedeeltelijk terug, 
evenals het laadstation voor tank-
auto’s, op basis van een langlopend 
contract. BP zette de terminal eind 
vorig jaar in de etalage, als onder-
deel van een uitgebreid desinveste-
ringsprogramma van het Britse olie-
concern.

Achterland
Koole Terminals, een bedrijf uit 
Zaandam dat over acht tankopslag-
terminals beschikt, heeft BP al vele 
jaren als vaste klant. De nu van BP 
overgenomen terminal in het Rot-
terdamse havengebied ligt naast de 
bestaande terminal van Koole in 
Pernis, die een opslagcapaciteit van 
bijna 600.000 kubieke meter heeft.
Met de overname van de BP-termi-
nal komt de totale opslagcapaciteit 
van de groep uit op meer dan twee 
miljoen kubieke meter.
Volgens CEO John Kraakman gaat 
het Koole niet alleen om de opslag-
capaciteit maar ondersteunt de ac-
quisitie ook het streven om verder 
te groeien in het Europese achter-
landvervoer. Op de terminals wor-

den dagelijks honderden tankwa-
gens geladen voor de distributie van 
brandstoff en en eetbare oliën over 
grote delen van Europa. Verder 
houdt de groep zich vanaf de be-
staande terminal in Pernis ook be-
zig met het beladen van spoorwa-

gons en beschikt het daar over een 
eigen rangeerlocomotief. 
De onderneming heeft verder ter-
minals in Zaandam, Amsterdam, 
Nijmegen, het Verenigd Koninkrijk 
en Polen. Tot de vloeibare bulkpro-

ducten die er in opslag worden ge-
nomen, behoren behalve benzine 
en diesel ook biobrandstoff en, eet-
bare oliën en vetten, minerale olie-
producten en chemicaliën.
Behalve met opslag houdt Koole 
zich ook bezig met het vervoer van 

vloeibare bulklading over water en 
land. Daartoe exploiteert de groep 
een eigen vloot van twaalf binnen-
schepen en drie zeetankers. De bin-
nentankers varen door bijna heel 
Noordwest-Europa, terwijl de zee-

De eigen rangeerlocomotief van Koole op Pernis. Foto: Koole

TANKOPSLAG Zaanse groep wil ook verder groeien in achterlandvervoer

Koole koopt terminal BP
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JOHN VERSLEIJEN

De failliete wegvervoerder Rut-
ges Cargo is vorige maand voor 
een bedrag van 621.000 euro over-
genomen door VTS Equipment 
uit Beverwijk.

Dat blijkt uit het eerste faillisse-
mentsverslag van curator Ernst-
Paul Pandelitschka dat bedrag ver-
wierf de nieuwe eigenaar niet alleen 
het rollend materiaal, de bedrijfsin-
ventaris, maar ook het intellectuele 
eigendomsrecht op de naam, het 
klantenbestand en de goodwill. 
Rutges gaat als vervoerder ver terug 
in de tijd. Het bedrijf werd in 1886 
opgericht als vervoerder van steen-
kolen en begon na de oorlog als een 
van de eerste wegvervoerders lucht-
vracht te vervoeren tussen de ver-
schillende Europese luchthavens. 
Deze laatste activiteit is nog steeds 
de kernactiviteit van Rutges.
VTS Equipment is meer bekend als 
eigenaar van vervoerder J. Middel-
koop Logistics uit Nieuw-Vennep 
en zet het transport onder de han-
delsnaam Rutges Cargo Europe 
voort, nadat het bedrijf al eind 2012 
failliet ging toen het Luxemburgse 
Wallenborn zich als eigenaar terug-
trok. Destijds was de Chinees-Ne-
derlandse zakenman Jimmy Yeh de 
reddende engel die een doorstart 
mogelijk maakte met een groot deel 
van het wagenpark en van het per-
soneel. 
Volgens de curator zorgden een 
aantal factoren ervoor dat het nieu-
we bedrijf al na nauwelijks twee jaar 
weer omviel. Allereerst was de start 
‘lastig’ doordat het voormalige 
Luxemburgse management veel 
luchtvrachtcontracten had meege-
nomen na het faillissement. ‘Dat 
had een behoorlijke weerslag op de 
omzet’, concludeert hij. Daarnaast 
kwam eigenaar Yeh vrij plotseling 
te overlijden eind 2013, waardoor 

het bedrijf zijn strateeg en leider 
verloor. De erfgenamen en het ma-
nagement hebben de activiteiten 
toen voortgezet, maar konden niet 
verhinderen dat Rutges een aantal 
grote klanten verloor en in de rode 
cijfers belandde. 
Uit de boeken blijkt dat Rutges 
Cargo in 2013 een verlies leed van 
bijna 600.000 euro op een omzet 
van 11,8 miljoen euro. Een jaar later 
was dat verlies opgelopen naar 
700.000 euro bij een slinkende 
omzet van 10,3 miljoen euro.
 
Belastingdienst
Naast slechte resultaten liep de 
schuld bij de Belastingdienst op, 
terwijl de fi scus niet bereid was tot 
een nader uitstel om een voorgeno-
men reorganisatie bij Rutges te kun-
nen doorvoeren. Verder haakten dit 
voorjaar mogelijke nieuwe inves-
teerders af. Een faillissement was 
toen voor het management en de ei-
genaars de enige uitweg.
De curator meldt dat er ‘volop be-
langstelling’ was in de markt om 
Rutges over te nemen. Mede onder 
druk van de vele buitenlandse klan-
ten die snel duidelijkheid wilden 
hebben over het voortzetten van de 
activiteiten, werd uiteindelijk de 
boedel verkocht aan VTS Equip-
ment. De nieuwe eigenaar heeft 
daarbij 52 van 100 personeelsleden 
van Rutges Cargo overgenomen.
De curator kan nog geen juiste in-
schatting geven over het aantal 
schuldeisers. Ten tijde van de faillis-
sementsaanvraag was er sprake van 
een crediteurenpositie van 1,5 mil-
joen euro, terwijl er aan uitstaande 
vorderingen een vergelijkbaar be-
drag in de boeken stond. Daarnaast 
was er een krediet van 400.000 
euro afgesloten bij huisbankier ING 
en een niet nader genoemde belas-
tingschuld. Op de bankrekening 
stond nog een positief saldo van 
231.000 euro. 

LUCHTVRACHT

Rutges voor zes ton 
naar nieuwe eigenaar

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

de reeks van andere grote consoli-
daties in de logistiek, zoals de koop 
van Norbert Dessentrangle door 
het Amerikaanse XPO Logistics, de 
overname van ReTrans door Kueh-
ne + Nagel en het bod van FedEx op 
TNT Express. Bloomberg meldt op 
basis van dezelfde bronnen dat de 
onderhandelingen tussen de twee 
partijen nog lopen en een akkoord 
nog niet is bereikt. 

Maatwerk
Volgens de Wall Street Journal gaat 
het bij de recente acquisities niet 
langer om  het afdekken van allerlei 
transportmodaliteiten onder de pa-
raplu van een ‘one-stop-shop’-con-
cept, maar willen de grote logistieke 
bedrijven met de acquisities vooral 
meer maatwerk in de logistieke 

Het jachtseizoen op interessante 
logsitieke bedrijven is in de VS 
volop begonnen. Dit keer lijkt het 
in Europa grotendeels onbeken-
de Coyote Logistics de laatste 
prooi te worden van UPS. 

Het bedrijf heeft een bod uitge-
bracht van 1,8 miljard dollar op de 
logistiek dienstverlener, zo melden 
anonieme bronnen aan persbureaus 
Bloomberg en Reuters en aan za-
kenkrant Wall Street Journal.
De pakjesvervoerder zou met de ac-
quisitie de divisie contractlogistiek 
verder willen versterken met een 
agressieve prijsvechter die in het 
kleinere segment, het midden- en 
kleinbedrijf, contractlogistiek uit-
voert.
Analisten plaatsen de overname in 

dienstverlening verwerven voor de 
steeds kritisch wordende opdracht-
gevers. ‘Je ziet toch een trend in de 
markt dat de verladers steeds meer 
zaken willen uitbesteden aan speci-
alisten in de contractlogistiek en 
niet aan alleskunners’, aldus recent 
een manager van DHL Global Lo-
gistics in de VS. Dat maatwerk moet 
de verladers ook geld besparen bij 
de inkoop van logistiek. Daarnaast 
kijken de transportgiganten steeds 
meer naar de onderkant van de 
markt, waar ze expertise missen. 
Coyote werd vrij recent (2006) op-
gericht door de Amerikaanse zaken-
man Jeff  Silver en is binnen de VS de 
snelst groeiende logistieke dienst-
verlener. Het bedrijf voegde de afge-
lopen twee jaar maar liefst één mil-
jard dollar toe aan zijn omzet. JV

LOGISTIEK

UPS beoogt met bod op Coyote 
meer maatwerk in logistiek

De transportsector geldt als een 
‘early warner’, een vroege voorspel-
ler van de ontwikkeling van de eco-
nomie. Met zo’n generalisatie moe-
ten we voorzichtig zijn. Als vroege 
voorspeller staat bijvoorbeeld de 
luchtvrachtbranche te boek. Die 
krijgt meer volumes te verwerken 
als een economie nog maar aan een 
pril herstel lijkt te zijn begonnen. 
Dat klopte in april vorig jaar perfect, 
blijkt uit de ABN Amro-analyse, met 
een forse volumegroei in vergelij-
king met het voorgaande jaar.
Maar de vrachtvolumes op Schip-
hol zijn in de eerste helft van dit 
jaar weer met meer dan 2% ge-
daald. De uitgaande vrachtstromen 

FOLKERT NICOLAI

Wereldwijd lijkt het met de eco-
nomische hausse weer een beetje 
gedaan. Bleek dat al niet uit de 
ontwikkeling in de luchtvracht, 
de ‘vroegste voorspeller’ van de 
conjunctuur?

De vooruitzichten voor de wereld-
economie zijn in een jaar tijd ver-
slechterd. Aan de beurs van Hong-
kong gooien beleggers hun 
aandelenportefeuille in de verkoop 
uit vrees dat de huidige groeivertra-
ging in China omslaat in een serieu-
ze terugval. Zo’n terugval zien we 
nu al in de Verenigde Staten, zij het 
nog in een milde vorm. In Europa 
gaat het voorlopig nog voor de wind. 
Maar Europa lijkt de laatste decen-
nia eerder een mondiale conjunc-
tuurvolger dan een voortrekker.
Onplezierige berichten komen ook 
binnen uit Brazilië, het motorblok 
van de Zuid-Amerikaanse econo-
mie. Vrachtautofabrikanten kunnen 
er de laatste tijd hun producten aan 
de straatstenen niet meer kwijt, wat 
uiteindelijk toch de bedoeling is van 
vrachtauto’s. Dit is altijd een teken 
van dreigende conjuncturele neer-
gang. Het land wordt ook nog eens 
geplaagd door corruptieschandalen 
die de regering doen wankelen.
In Europa gaat het vooralsnog rede-
lijk en dat zien we ook in een deel 
van de transportsector terug. In 
haar jongste rapport over die sector 
in Nederland stelt ABN Amro-ana-
list Nadia Menkveld vast dat de 
groei van de Nederlandse economie 
sterker is dan was verwacht en dat 
deze groei bovendien breed wordt 
gedragen. Na de zeer zwakke jaren 
2012 en 2013 is de economie vorig 
jaar op stoom gekomen.
Dit jaar wordt een groeicijfer van 
bijna 2,5% verwacht. Daarmee doet 
Nederland het aanzienlijk beter dan 
het gemiddelde in de eurozone, dat 

op iets meer dan 1% zal uitkomen. 
Erg goed gaat het in die zone dus 
niet, als we bedenken dat dit gemid-
delde in hoge mate wordt bepaald 
door Duitsland, dat net als Neder-
land een aardige groei vertoont.
Aan de groei in Nederland dragen 
volgens de bank veel factoren bij die 
het in het nabije verleden lieten af-
weten. De woninginvesteringen, de 
bedrijfsinvesteringen en de particu-
liere consumptie, die de vorige ja-
ren nog fl ink in de min zaten, laten 
nu mooie plussen zien. De grote 
constante blijft de uitvoer, die in bij-
na alle jaren na de crisis, ook in tij-
den van recessie, stevige groei ver-
toonde.

DIP?  De Verenigde Staten kwakkelen, China verkoopt zijn aandelen

Vraagtekens op econo
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De Transportindex is de laatste weken wat aan het zakken. Tekenen van een verzwakking van de Nederland-

se economie zijn er – nog? – niet; de daling heeft vooral met de zomervakanties te maken. De deelindex voor 

het wegvervoer liet vorige week een daling met dertien punten zien naar ruim 111, exact gelijk aan de stand 

van twaalf maanden terug. De binnenvaartindex daalde zeven punten naar 115. Dat was drie punten hoger 

dan een jaar eerder. In beide gevallen – wegvervoer en binnenvaart – was het niveau veel hoger dan in de 

jaren 2012 en 2013 rond deze tijd. Een kleine daling was er in de deelindex zeescheepvaart, naar ruim 90 

punten op maandag 27 juli.
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De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

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

TRANSPORTINDEX BEGINT AAN ‘GLIJPAD’

ROB MACKOR

Een eventuele Grexit heeft geen 
invloed op de Nederlandse trans-
portsector. Dat concludeert on-
derzoek- en adviesbureau Panteia 
in de jongste editie van zijn Korte 
Termijn Voorspeller (KTV).

Het bureau rekende ‘op het hoogte-
punt van de trojka- onderhandelin-
gen’ de gevolgen van een Griekse 
uittreding uit de eurozone door 
voor voor Nederland. Daaruit bleek 
dat de Nederlandse economie als 
geheel met minder dan 0,1% zou 
krimpen en dat de transportsector 
er zelfs helemaal niets van zou mer-
ken.
Panteia deed dat in het kader van 
25e editie van de KTV. Die komt tot 
de prognose dat de Nederlandse 
transportsector, weg, spoor en bin-
nenvaart samen, dit jaar met 1,6% 
zal groeien. Alleen in volume gere-
kend, wordt er voor dit jaar een nog 
iets hogere groei van 1,9% verwacht.

Meer groei
De vooruitzichten voor volgend jaar 
zijn verbeterd ten opzichte van de 
vorige KTV van een half jaar gele-
den. Panteia voorspelt nu een volu-
megroei van 2,1%, 0,6 procentpunt 
meer dan in de vorige KTV. Volgens 

het bureau verbetert de concurren-
tiepositie van Nederland in Europa 
volgend jaar, wat leidt tot meer in- 
en uitvoer.
Het bureau voorziet voor dit jaar 
een volumegroei voor het wegver-
voer van 1,8% en voor volgend jaar 
van 2,1%, samen dus een kleine 4%. 
Daarmee zou het wegvervoer snel-
ler groeien dan het spoor en de bin-
nenvaart. 

Binnenvaart
De binnenvaart  moet het dit jaar 
naar verwachting doen met 1,0% vo-
lumegroei en volgend jaar met 1,3%. 
Over twee jaar gerekend zou de 
groei daarmee uitkomen op een 
kleine 2,5%. Panteia verwacht in het 
vervoer over water de grootste groei 
in de chemie, gevolgd door contai-
ners. Voor 2016 zijn de verwachtin-
gen naar boven bijgesteld vanwege 
de betere economische vooruitzich-
ten. De overige productgroepen 
groeien minder dan 1%, zowel voor 
2015 als voor 2016.
Voor het spoorvervoer is de voor-
spelling 1,2% groei dit jaar en 1,7% 
volgend jaar. De prognose voor dit 
jaar is verlaagd, omdat het vervoer 
in de eerste helft van het jaar ach-
terbleef. Die voor volgend jaar is 
juist verhoogd op basis van het ver-
wachte economische herstel.

PANTEIA

Foto: NT Archief

‘Transportsector is 
immuun voor Grexit’

Warenhuisketen V&D brengt van-
af 1 februari volgend jaar de logis-
tiek voor online bestellingen on-
der bij CB, het oude Centraal 
Boekhuis. 

De nieuwe logistiek dienstverlener 
gaat voor de warenhuisketen alle e-
commerce activiteiten verrichten 
voor de komende vijf jaar. ‘Op het 
gebied van schaal, fl exibiliteit, prijs 
en ondersteuning’ acht V&D de 
oude boekdistributeur de beste op-
tie voor de toekomst. 
Tot eind januari 2016 blijft de logis-
tieke dienstverlening van de digita-
le bestellingen van V&D in handen 
van de huidige partner Docdata Ful-
fi lment uit Waalwijk.
Volgens Theo Heemskerk, directeur 
supply chain van V&D, kan het wa-

renhuis via de samenwerking met 
CB de digitale activiteiten meer in-
tegreren naar een ‘total retail mo-
del’.  De distributie-activiteiten zul-
len daarbij worden uitgevoerd 
vanuit het Brabantse Helmond, 
waar CB over een speciaal fashion-
centrum beschikt. 
Het gaat hierbij om de vestiging van 
het oude Fashionwheels, dat in 2013 
werd samengevoegd met CB. Onder 
de  naam CB Fashion worden er 
voor  moderetailers, modemerken 
en groothandelaren logistieke dien-
sten uitgevoerd op het gebied van 
import, douane, reconditionering, 
e-commerce, warehousing en trans-
port. 
CB behaalde vorig jaar een omzet 
van 105 miljoen euro. Het bedrijf 
telt ruim duizend medewerkers. JV

FASHIONVERVOER

Centraal Boekhuis in 
zee met V&D-online 

Diepzeereders kregen meer lading te 

verwerken, tarieven bleven wel achter.

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

toe, maar ook het omgekeerde is 
meestal waar.
In dat opzicht is zeevracht een even 
betrouwbare indicator, zij het dat 
het vervoer over zee juist meer ge-
lijk oploopt met de conjuncturele 
ontwikkeling. De havenoverslag is 
de eerste zes maanden van dit jaar 
in de meeste grote West-Europese 
zeehavens fors gestegen. Dit is ge-
heel in lijn met het economisch her-
stel in Europa en de lichte groei van 
de wereldhandel. Het ABN Amro-
onderzoek licht de Rotterdamse ha-
venoverslag eruit.

Vloeibaar
Die steeg dit jaar tot dusver met 
6,8%; die in de haven van Antwer-
pen met een vergelijkbaar percenta-
ge. In Rotterdam groeide de over-
slag van vloeibare bulklading het 
sterkst, maar ook de containerover-
slag deed het, met 3,7% groei, prima. 
Terwijl de diepzeereders meer la-
ding te verwerken kregen, bleven de 
tarieven per eenheid lading achter. 
Dat heeft te maken met de massale 
investeringen in steeds grotere con-
tainerschepen. De bank wijst er wel 
op dat de ‘timecharter index’ voor 
containerschepen het afgelopen 
jaar 32% is gestegen. Dat kan bete-
kenen dat de inzet van steeds grote-
re schepen op ‘bepaalde routes’ aan 
het stabiliseren is.
In het Nederlandse wegvervoer was 
in het eerste kwartaal van vorig jaar 
al een herstel zichtbaar. De omzet 
van de branche steeg eindelijk uit 
boven het lange-termijngemiddelde 
van een kleine 3%, al bleef deze nog 
ver onder het ‘pre-crisisgemiddel-
de’ van bijna 8% per jaar. In het eer-
ste kwartaal van dit jaar kwam de 
omzet weer op het lange-termijnge-
middelde uit. Daarbij moet wel wor-
den bedacht dat de dieselprijs fl ink 
was gedaald. Er werd dus duidelijk 
meer volume vervoerd, terwijl de 
kostprijs achterbleef.

laten sinds kort wel weer een stij-
ging zien, maar de inkomende 
vracht nam in de eerste zes maan-
den 7% af ten opzichte van dezelfde 

periode vorig jaar. Vooral intra-Eu-
ropese luchtvracht staat momen-
teel onder druk. Bij de uitgaande 
vracht, die dus weer groeit, zien we 

een daling naar het Verre Oosten.
Dat laatste kan heel goed wijzen op 
een daling van de economische 
groei in dat deel van de wereld, zo 

niet een serieuze omslag. Als een 
economie aan een opwaartse trend 
is begonnen, neemt de behoefte aan 
door de lucht vervoerde goederen 

mische weerkaart
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T  achtig containers met poederkoffi  e uit 
China bereikten deze maand over het 
spoor het Rail Service Center in de 
Rotterdamse Waalhaven. Het was 
voor het eerst dat Rotterdam een con-
tainertrein uit de Volksrepubliek 

mocht verwelkomen. Het was natuurlijk een feestje 
waard en het smaakt ook naar meer, maar in het goe-
derenvervoer over de Siberische route tussen China 
en Europa ligt de haven voorlopig niet echt op kop.
We gaan acht jaar terug in de tijd. In het Tsjechische 
Pardubice, nabij hoofdstad Praag, liep een trein uit Chi-
na binnen met tweeënvijftig veertigvoets containers 
met computeronderdelen. Het was de eerste trein met 
importlading die de reis tussen China en Europa had 
gemaakt, claimde European Rail Shuttle (ERS), het be-
drijf dat het transport had georganiseerd. Natuurlijk 

had Deutsche Bahn in de jaren ervoor al enkele proef-
treinen over dit twaalfduizend kilometer lange traject 
laten rijden, maar dat was toch eerder ‘Spielerei’, waar-
mee de technische en operationele haalbaarheid van dit 
vervoer moest worden aangetoond.
De argumenten om het eens met spoorvervoer tussen 
beide werelddelen te proberen, waren toen ruwweg de-
zelfde als nu. De trein deed er tussen twee willekeurige 
terminals aan Chinese en Europese kant ongeveer de 
helft minder lang over dan het schip moest varen. Het 
in 2007 door ERS – samen met het Chinese Tie Yang 
Transportation en met Trans Siberia Express Service –  
georganiseerde transport deed er slechts zeventien da-
gen over en kwam zelfs vijf dagen eerder in Tsjechië aan 
dan was verwacht.
Daarbij moest worden samengewerkt met de vele 
spoorwegmaatschappijen in de doorkruiste landen: 
China, Mongolië, Rusland, Wit-Rusland, Polen en Tsje-
chië. Ook de douanes van die landen moesten hun me-
dewerking verlenen. Verder moesten de containers 
twee keer op andere wagons worden overgeladen we-
gens de afwijkende spoorbreedtes in China, Rusland en 
Europa. In Rusland werd de trein bovendien gesplitst, 
omdat de maximaal toegelaten treinlengte in Rusland 
veel groter is dan in (de rest van) Europa. De organisa-
tie van het transport vergde een voorbereidingstijd van 
zes maanden.
Dat China over het spoor sneller kan worden bereikt 
dan over zee, maakt van het per eenheid vervoerd vo-
lume aanzienlijk duurdere spoor toch een interessante 
concurrent van het containerschip. Heel wat verladers 
stelden ook in 2007 al prijs op sneller vervoer. Daarbij 
nam hun aantal toe, naarmate de containerreders tus-
sen het Verre Oosten en de Oude Wereld zich op ‘slow 
steaming’, later zelfs ‘super slow steaming’, gingen toe-
leggen om brandstof en daarmee kosten te besparen.

Dit trage varen had en heeft als nadeel dat bijvoorbeeld 
importeurs van elektronica eerder gaan omzien naar 
sneller vervoer. Ook de kledingmarkt vraagt soms om 
sneller vervoer, omdat een verlader een verkoopactie 
onderneemt en dan niet kan wachten tot zijn uit het 
Verre Oosten afkomstige kleding na dertig of veertig 
dagen pas in de importhaven arriveert. Een ander al-
ternatief voor zeevervoer is dan luchtvracht, hetgeen 
nog veel duurder is dan spoorvervoer, of het sea-air-
concept, dat nog steeds een aanzienlijk kostennadeel 
meebrengt.

Congestie
In 2007 vormde ook de havencongestie een reden om 
eens naar de mogelijkheden van het spoor te kijken. Na-
tuurlijk was het ladingaanbod voor het spoor indertijd 
nog miniem, nu ook nog trouwens, zodat die enkele 
Transsiberische verbinding vrijwel niets aan verminde-
ring van die congestie bijdroeg. Maar je liep als verlader 
niet het risico dat jouw enigszins tijdkritische lading na 
die vijf weken op zee ook nog eens dagen in en rondom 
de terminal zou moeten doorbrengen.
Toen kwam de crisis en werden de spoorinitiatieven in 
het goederenvervoer tussen Europa en het Verre Oos-
ten even op een lager pitje gezet. Van een snelle groei 
van de animo voor spoorvervoer, zoals voorspeld door 
operator ERS, was voorlopig geen sprake meer. De ex-
perimenten ermee toonden intussen nog altijd aan dat 
als alle partijen langs het traject meewerken, dit spoor-
vervoer over zeer lange afstand haalbaar is.
Inmiddels zijn de bakens opnieuw verzet. De aanhou-
dende tarievenslag in de lijnvaart werkt in het nadeel 
van spoorvervoer. Dat geldt ook voor de inzakkende 
groei in China. Daar staat tegenover dat het ‘Rijk van 
het Midden’ zijn eigen midden is gaan ontdekken. Chi-
na maakt werk van de ontwikkeling van achtergebleven 

Rotterdam 
ontdekt China 
over het spoor

FOLKERT NICOLAI

Per spoor wordt tussen Europa en China 

nog maar een fractie vervoerd van wat 

er allemaal met containerschepen wordt 

getransporteerd. Maar ook Rotterdam 

lijkt nu in deze wel degelijk groeiende 

spoormarkt te stappen.
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Het ‘Rijk van het Midden’ is 

intussen zijn eigen midden 

gaan ontdekken.

regio’s in het centrale en westelijke deel van het land. 
Die zijn verder van de zeehavens afgelegen, wat goede-
rentransport per trein in de kaart speelt.
Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) noemde 
in een rapport naar intercontinentaal spoorvervoer nog 
een andere ontwikkeling. Een toenemend aantal wes-
terse verladers van tijdkritische goederen is in het 
Transsiberische spoor geïnteresseerd. Daarbij denken 
bijvoorbeeld farmaceutische concerns als BASF, MSD, 
UCB Pharma en Pfi zer niet alleen aan China, maar ook 
aan tussengelegen landen als Wit-Rusland, Rusland, 
Kazachstan en via het laatste land ook aan Centraal-
Azië.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen werkte met 
het VIL en ontwikkelingsinstituut POM Vlaanderen in 
2011 samen aan een verbinding tussen Antwerpen en 
Chongquing, een ‘speciale stadsagglomeratie’ in het 
centrale deel van de Volksrepubliek. Het probleem met 
die verbinding bleek vooral het gebrek aan evenwicht 
tussen het grote ladingaanbod van oost naar west en 
het achterblijvende aanbod in tegenovergestelde rich-
ting.

Farmaceutische industrie
Het VIL ziet genoeg kansen om de balans te verbeteren, 
onder meer door de belangstelling van bijvoorbeeld de 
farmaceutische industrie. Zo werd voor Pfi zer al eens 
een proefzending naar Kazachstan georganiseerd met 
een speciaal ontwikkelde container die met een koelu-
nit dieselelektrisch wordt gekoeld. Deze unit hoeft on-
derweg niet te worden bijgevuld. Bij de proef bleek dat 
de lading over de hele route kon worden gevolgd. Vol-
gens het VIL geldt trouwens voor de hele route naar 
China dat de temperatuur en veiligheidsstatus van de 
lading volledig kan worden gewaarborgd.
De goederentrein die een dag of wat geleden Rotterdam 

bereikte met lading uit China bewees opnieuw de haal-
baarheid van het vervoer. Voor het Europese gedeelte 
van de reis stond de Poolse operator PKP in. Dit bedrijf 
verwacht dat voldoende verladers zullen willen betalen 
voor een snellere overtocht van onder meer kleding en 
machineonderdelen. In het AD intussen waarschuwde 
de haveneconoom Olaf Merk van de OESO, de mondi-
ale organisatie van geïndustrialiseerde landen, voor een 
‘hype’ rondom de spoorroute tussen Verre Oosten en 
Europa.
De vrachtvolumes die daarover worden vervoerd be-
dragen volgens hem nog slechts een promille van de 
over zee  vervoerde la ding tussen deze werelddelen. 

Merk wijst er ook op dat het overgrote deel van de met 
containerschepen vervoerde lading niet tijdkritisch is. 
Daarbij komt, kan hieraan worden toegevoegd, dat veel 
containerreders nadrukkelijk investeren in capaciteit 
om koellading met reefercontainers mee te nemen.
Voor het hele traject van de trein die onlangs in Rotter-
dam binnenkwam en afkomstig was uit Kunming, de 
hoofdstad van de provincie Yunnan in het midden-zui-
den van China, was Cargosped verantwoordelijk. Dit 
bedrijf voorziet dat ook in augustus en september zulke 
transporten zullen worden uitgevoerd, omdat daarnaar 

toenemende vraag bestaat. China heeft trouwens een 
‘Zijderoute-fonds’ van veertig miljard dollar beschik-
baar om te investeren in spoorinfrastructuur naar Eu-
ropa.

Concurrentie
Daarmee voegt Rotterdam zich in het groeiende rijtje 
Europese vertrek- en aankomstplaatsen voor treinen 
tussen Europa en China. De concurrentie neemt toe. 
Duisburg bijvoorbeeld begon al eerder met China-
spoorvervoer. Verder is er een verbinding tussen Ham-
burg en Zhengzhou, waarvan onder meer UPS gebruik 
maakt voor het vervoer van volle containers en sinds 
kort ook groupagelading. De Amerikaanse expres- en 
pakketvervoerder maakt ook gebruik van de verbinding 
tussen het Poolse Lodz en Chengdu, in de Chinese 
‘Midwest’.
Logistiek dienstverlener Ceva wil defi nitief gebruik 
maken van spoorvervoer tussen Europa en China. Het 
nam eerder dit jaar in opdracht van een verladers uit de 
technologiesector een proef met containervervoer tus-
sen Suzhou, een stad aan de Chinese kust, en Neder-
land. DB Schenker Rail gaat dit jaar het spoorvervoer 
van en naar China fl ink uitbreiden. Vorig jaar ging het 
om 30.000 teu aan containers – al met al toch twee me-
gacontainerschepen - en dat wordt dit jaar fors uitge-
breid. Het aantal treinen in beide richtingen zal van 
driehonderd tot vierhonderd per jaar moeten worden 
opgevoerd.
Niet alleen grote concerns zien brood in het alternatie-
ve China-vervoer. De middelgrote Duitse logistieke 
dienstverlener Seifert opende onlangs een vestiging in 
Warschau om spoordiensten naar China te kunnen aan-
bieden. Seifert doet dat ook al via zijn vestigingen in 
Ulm en in Katowice. Europa sluit zich op steeds meer 
plaatsen aan op de trein naar China.

Beeldbewerking: Barry Hage
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gen van de orderstroom uit Zuid-Amerika daarin een 
grote rol speelt.

Sleutelrol
Maar het land blijft een sleutelrol spelen voor de Zuid-
Hollandse scheepsbouwers. Dat blijkt uit een aankon-
diging die het bedrijf begin dit jaar deed. Het kocht toen 
een meerderheidsbelang in Brastec Technologies, een 
Braziliaanse producent van onderzeese pijpleidingen 
en kabelbundels, precies de spullen die de door IHC ge-
bouwde schepen installeren. Topman Bram Roelse liet 
zelfs optekenen dat de producten van Brastec ‘essenti-
eel zijn voor de activiteiten binnen de olie- en gasexplo-
ratie supply chain’. 
Minstens zo belangrijk aan de deal was echter dat Bras-
tec ook eigenaar is van het Nederlandse SAS Off shore, 
een van de grootste leveranciers van pijpleg-, winch- en 
afmeersystemen. Ook IHC en SAS zijn goede bekenden 
van elkaar: het in Alphen aan den Rijn gevestigde bedrijf 
levert al jarenlang installaties voor de geavanceerde 
schepen die IHC bouwt. En, niet onbelangrijk, de groep 
heeft al jaren een eigen productievestiging in Brazilië. Bij 
de aankondiging van de afslanking in Nederland zei IHC 
zijn werfcapaciteit in het buitenland juist te willen ver-
groten. Niemand moet dan ook verbaasd opkijken als 
Brazilië één van de plekken is waar dat gaat gebeuren.

D e Braziliaanse off shoresector leek tot 
nog maar een paar jaar geleden een 
Walhalla voor Nederlandse bedrijven. 
SBM Off shore en Royal IHC wisten 
voor ettelijke miljarden euro’s drij-
vende oliefabrieken, pijpenleggers en 

ander hoogwaardig off shorematerieel aan de Brazilia-
nen te slijten. Maar het feest lijkt voorlopig over. On-
der druk van de gekelderde olieprijs en geplaagd door 
corruptieschandalen heeft staatsoliemaatschappij Pe-
trobras besloten de investeringen en productiedoel-
stellingen fl ink te verlagen.
Gevoel voor understatement kan topman Aldemir Ben-
dine van het Braziliaanse concern niet worden ontzegd. 
‘De schuldenlast heeft een ongemakkelijk hoog niveau 
bereikt’, liet hij vorige maand optekenen bij de aankon-
diging van een ingrijpende reorganisatie. Dat kan klop-
pen, want de totale schuld is opgelopen tot het astro-
nomische bedrag van 125 miljard dollar, het hoogste 
niveau van alle olieconcerns.
De groep moet bezuinigen om aan zijn betalingsver-
plichtingen te kunnen blijven voldoen en is daarom met 
de stofkam door alle tot 2020 geplande investerings-
plannen gegaan. Dat heeft een spectaculaire besparing 
van zeventig miljard dollar opgeleverd; in plaats van 
200 miljard zal de komende vijf jaar nog ‘maar’ 130 mil-
jard dollar geïnvesteerd worden. Waarnemers gaan er-
van uit dat dit een forse rem zal zetten op de bestelling 
van nieuwe schepen in het buitenland. Overigens wor-
den die meestal niet door het olieconcern zelf gedaan, 
maar door toeleveranciers op basis van langlopende 
contracten met Petrobras.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de schepen die Royal IHC 
in Nederland voor de Braziliaanse buitengaatse olie- en 
gassector heeft gebouwd. De scheepsbouwgroep uit de 
Alblasserwaard heeft sinds 2007 veertien pijpenleggers 
gebouwd voor rekening van twee Braziliaanse bedrij-
ven, als Seabras Sapura en Subsea 7. Het klapstuk was 
de bijna gelijktijdige bestelling door die twee bedrijven 
van elk drie pijpenleggers met een gezamenlijke waarde 
van meer dan een miljard euro. Het gaat daarbij om ui-
terst geavanceerde schepen die pijpleidingen en kabel-
bundels in waterdiepten tot drie kilometer kunnen leg-
gen. Overigens werd er ook nog een duikmoederschip 
gebouwd, dat ingezet wordt om dit soort werkzaamhe-
den te ondersteunen.

Koninklijk
Geen wonder dat IHC midden vorig jaar het predicaat 
‘Koninklijk’ in de wacht sleepte en die gelegenheid aan-
greep om zijn naam te veranderen van IHC Merwede in 
het veel internationaler klinkende Royal IHC. Geen 
wonder ook dat de scheepsbouwer vanuit allerlei plek-
ken in Europa meer dan duizend tijdelijke krachten bin-
nenhaalde. Die waren hard nodig om alle schepen vol-
gens contract af te kunnen leveren. Eind vorig jaar ging 
de vlag nog uit op de bekende overdekte werf van de on-
derneming in Krimpen aan den IJssel, toen daar de ‘Se-
ven Rio’ te water ging. De hypermoderne pijpenlegger 
is de tweede in een serie van vier die IHC bouwt voor 
Subsea 7. Eerder dat jaar werd de ‘Seven Waves’  al aan 
de opdrachtgever overgedragen en volgend jaar volgen 
nog de ‘Seven Cruzeiro’ en ‘Seven Sun’. Ze zullen waar-
schijnlijk allemaal worden ingezet bij het zogenoemde 
Libra-project van Petrobras. 
Dat is met een geschatte investering van zeventig mil-
jard dollar het grootste en duurste project in de ge-
schiedenis van de Braziliaanse off shore. Een techno-
logisch hoogstandje want het veld ligt ruim 200 
kilometer uit de kust van Rio de Janeiro in ongeveer 
twee kilometer diep water en dan nog eens onder vijf 
kilometer rots en zand- in zogenoemde ‘pre-salt’ la-
gen. Dat vereist allerlei nieuwe technieken, maar de 
verwachte opbrengsten maken dat dubbel en dwars 
waard. De winbare reserves worden geschat op zo’n 
acht miljard vaten die, afhankelijk van de olieprijs, 
naar verwachting ergens tussen de 400 en 800 miljard 
dollar zullen opleveren.
IHC zal daar in de toekomst ongetwijfeld nog de no-
dige graantjes van kunnen meepikken, maar met de af-
ronding van het enorme bouwprogramma aan pijpen-
leggers zal de groep eerst de broekriem moeten 
aanhalen. Vorige maand kondigde IHC een ingrijpen-
de reorganisatie aan, waarbij twee werven worden ge-
sloten – alleen Kinderdijk en Krimpen aan den IJssel 
blijven open – en ergens tussen de vijfhonderd en vijf-
tienhonderd banen geschrapt worden. Het exacte aan-
tal is moeilijk vast te stellen omdat behalve bijna vijf-
honderd vaste werknemers ‘een groot deel van de 1127 
ingeleenden’ hun betrekking verliezen. Hoewel de re-
organisatie waarschijnlijk niet alleen aan ‘Brazilië’ kan 
worden toegeschreven, is wel duidelijk dat het opdro-

Ook in Brazilië groeien de 

bomen allang niet meer 

tot in de hemel. Het 

voormalige Zuid-

Amerikaanse groeiwonder 

is in een recessie beland, de 

vraag naar container-

vervoer blijft ver achter bij 

de groei van de scheeps-

capaciteit en de nationale 

oliemaatschappij Petrobras 

gaat fors bezuinigen. Dat 

heeft ook gevolgen voor 

Nederlandse bedrijven als 

Royal IHC en SBM 

Offshore.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 29 JULI-4 AUGUSTUS 2015



Brazilië 11

Dat geldt gek genoeg ook voor SBM Off shore, het Ne-
derlandse concern dat de afgelopen jaren een stort-
vloed van rampzalige publiciteit over zich afriep door 
zijn betrokkenheid bij een corruptieschandaal, waarvan 
Petrobras het middelpunt vormt. Hoewel de innige re-
latie tussen de twee daardoor een forse deuk heeft op-
gelopen, is duidelijk dat Brazilië van levensbelang is 
voor SBM. Maar ook dat Petrobras niet kan zonder de 
Nederlandse bouwer en exploitant van drijvende olie-
fabrieken, in het jargon beter bekend als fpso’s, wat 
staat voor fl oating, production, storage en offl  oading. 
Hoe belangrijk het Zuid-Amerikaanse land is, maakte het 
bedrijf eind vorig jaar nog eens duidelijk in een reactie op 
mediaberichten dat het zich na alle ophef uit de Brazili-
aanse markt zou moeten terugtrekken. De fpso’s van het 
sinds eind vorig jaar offi  cieel weer in Nederland geves-
tigde bedrijf pompen dagelijks tussen de 250.000 en 
380.000 vaten olie per dag op voor Petrobras, ongeveer 
15% van de totale productie van het staatsconcern. Van 
de ruim 10.000 mensen die SBM wereldwijd in dienst 
heeft, staat ongeveer 40% in Brazilië op de loonlijst.

Onderzoeken
Toch heeft de corruptieaff aire voor SBM al grote gevol-
gen gehad. Het bedrijf werd vorig jaar uitgesloten van 
twee grote aanbestedingen. Het Schiedamse bedrijf 

heeft overwogen om daartegen juridische stappen te 
ondernemen, maar zag daar vanaf om de relatie met Pe-
trobras niet verder onder druk te zetten. In hoeverre 
die inmiddels hersteld is en of SBM straks wel weer kan 
meedingen naar nieuwe opdrachten voor fpso’s is nog 
niet helemaal duidelijk. Zowel in Nederland als in Bra-
zilië lopen nog onderzoeken maar de afgelopen maan-
den is daar weinig over naar buiten gebracht. Het con-

cern kwam vorig jaar een schikking van 240 miljoen 
dollar overeen met het Nederlandse OM wegens cor-
ruptie in Brazilië en twee Afrikaanse landen.
Hoe belangrijk de Braziliaanse off shore-industrie voor 
SBM is, blijkt verder uit het feit dat het concern er in 
2012 de eigen werf Brasa opende voor het afbouwen van 
de enorme fpso’s. Daarvoor werden de gevaartes, waar-
van de grootste 150.000 vaten olie per dag kunnen pro-

SBM werd zelfs uitgesloten 

van twee aanbestedingen.

Aankomst van fpso 

‘Cidade de Maricá’ 

in Brazilië.

Foto: 

SBM Offshore

Van goud 
naar zilver
ROB MACKOR

De gouden jaren zijn voorbij, maar IHC en 
SBM weten hun in Brazilië opgebouwde 
positie ook de komende jaren nog te 
verzilveren.

duceren, compleet in het Verre Oosten opgeleverd. Be-
gin deze maand nog meerde de ‘Cidade de Maricá’ na 
een zeereis van bijna 20.000 kilometer uit China af bij 
de Brasa-werf in Niteroi, recht tegenover Rio de Janei-
ro. Daar zal de drijvende oliefabriek worden afgebouwd 
en waarschijnlijk tegen het eind van het jaar vertrekken 
naar het Lula-veld van Petrobras, overigens net als Li-
bra een pre-salt veld.
Dat geeft de indruk dat de lange relatie tussen SBM en 
Petrobras nieuw leven wordt ingeblazen, te meer daar 
het zusterschip ‘Cidade de Saquarema’ begin volgend 
jaar compleet afgebouwd uit China wordt verwacht. Ze 
zijn waarschijnlijk ongeveer gelijk klaar, maar de ‘Sa-
quarema’ heeft er dan nog een maand of drie voor no-
dig om Brazilië te bereiken. Het heeft er daarmee alle 
schijn van dat Petrobras het licht voor het project weer 
op groen heeft gezet en de nieuwe fpso’s nu ook zo snel 
mogelijk wil hebben.
Waarnemers gaan er van uit dat Petrobras tussen 2017 
en 2020 vier tot acht nieuwe fpso-projecten op de 
markt zal brengen, stuk voor stuk miljardenprogram-
ma’s. SBM zal alles op alles zetten om een fors deel van 
die koek te bemachtigen. Het Maricá-project lijkt erop 
te wijzen dat het concern zijn status als huisleverancier, 
ondanks alle ophef van de afgelopen jaren, toch weer 
zal weten te verzilveren.

NIEUWSBLAD TRANSPORT  29 JULI-4 AUGUSTUS 2015



Dossier12

Santos, Europa en Azië. Daarnaast werkt Maersk ook nog 
samen met MOL op de noord-zuid route. 
De Deense containercarrier is zeker niet de enige rede-
rij die haar vizier op Brazilië richt. Hapag-Lloyd heeft 
in april nog vijf nieuwe schepen besteld voor de handel 
op Brazilië en de rest van het continent. Met Hamburg 
Süd, NYK en de rederijen van Ocean Three, CMA CGM, 
UASC en China Shipping, heeft Hapag-Lloyd een nieu-
we dienst met twee loops opgezet die maar liefst twee 
keer Brazilië’s grootste haven Santos aandoet. 
Het is ook geen wonder dat rederijen voor de noord-
zuid trade kiezen. De tarieven liggen beduidend hoger 
dan op de oost-west handel tussen Azië en Europa, 
waar van dieptepunt naar dieptepunt wordt gehold en 
het spottarief voorlopig niet meer boven de 250 dollar 
per teu lijkt te komen. Veel rederijen verplaatsen daar-
om capaciteit van de oost-west handel naar de handel 
tussen Zuid-Amerika en Europa en Azië. Zeker een car-
rier als Maersk die ruim 40% van de vloot op de oost-
west handel heeft varen, verplaats graag capaciteit naar 
de noord-zuid route. 
Het is niet alleen het verschuiven van schepen dat zorgt 
voor meer capaciteit. Door het in de vaart nemen van de 

megaschepen tussen Azië en Europa, zetten de rederijen 
schepen van 9.000 tot 13.000 teu die eerst op de oost-
west route voeren, nu in op Zuid-Amerika. De wekelijkse 
capaciteit tussen het Verre Oosten en Zuid-Amerika is in 
de maanden juni en juli van dit jaar alleen al met 11% ge-
stegen, van 70.500 teu tot 78.000 teu, aldus het Franse 
maritieme onderzoeksbureau Alphaliner.

Waterbedeffect
Senior shipping consultant Dirk Visser van maritiem 
databureau Dynamar noemde dat al ‘het waterbedef-
fect’, want het doet allemaal niets tegen de overcapaci-
teit in de lijnvaart. ‘Waar op de ene plek capaciteit 
wordt weggehaald, komt het op de andere plek weer 
bij.’
De Britse maritieme dataverzamelaar Drewry is nog 
stelliger. ‘Iedereen praat over de groter wordende sche-
pen op de oost-west handel, maar procentueel vinden 
de grootste stijgingen plaats op de noord-zuid trade’, 
aldus Neil Davidson, senior analist havens en terminals 
bij Drewry Maritime Research.
Hij is niet de enige die het gevaar ziet. Joe Nicklaus 
Nielsen, global head of business development bij APM 

N a de uitbarsting van de fi nanciële 
crisis in 2008 die de Verenigde Sta-
ten en Europa in een diepe recessie 
wierp, werd het land in één adem 
genoemd met India, China en Zuid-
Afrika. Brazilië moest de twee conti-

nenten weer op het rechte economische pad brengen. 
Brazilië als reddende engel van het rijke Westen. Het 
land heeft grondstoff en, een enorme bevolking, een 
groot consumptie- en productiepotentieel en is geo-
grafi sch gunstig gelegen. Deze opkomende economie 
moet wel een van de vaandeldragers van de nieuwe 
wereldorde worden, was de gedachte. Daar moet je zijn 
en liefst zo snel mogelijk.
Inmiddels is de glans van Brazilië er een beetje af. Wat 
heet, het land verkeert zelfs in een enorme recessie. De 
grondstoff enhandel is stil gevallen, de armoede blijft on-
veranderd groot en als producerende natie kan het land 
nog steeds geen potten breken. Er zijn echter maar wei-
nig sectoren die hun hand van dat land aftrekken. Van het 
diepe geloof in de economische potentie die Brazilië 
heeft, kan maar moeilijk afscheid worden genomen. 
Dat geldt zeker voor de scheepvaart. De grote rederijen 
hebben hun blik geworpen op Brazilië – met daarbij als 
belangrijk aanhangsel het hele Zuid-Amerikaanse con-
tinent – en zien de regio als nieuw wingewest. Aanpas-
sen aan de haperende marktomstandigheden is er niet 
bij. Dat blijkt wel uit de verbetenheid waarop topman 
Søren Skou van containercarrier Maersk Line tijdens de 
laatste aandeelhoudersvergadering zijn beleggers te 
woord stond. 
‘Wij zullen onze positie op de noord-zuid handel niet 
alleen verdedigen, maar wij gaan deze uitbreiden’, zei 
hij met een ferm handgebaar, als een politiek leider die 
tijdens een partijcongres strijdlustig de campagne voor 
de eerstvolgende verkiezingen aftrapt.
Dat het Maersk menens is, blijkt wel uit de concrete 
maatregelen die de rederij vanaf dit jaar al heeft geno-
men. Vanaf begin dit jaar is SeaLand weer nieuw leven 
ingeblazen. De rederij die in 1960 was opgericht door de 
‘godfather of containerisation’ Malcolm McLean werd in 
1999 door Maersk overgenomen en verloor in 2006 haar 
naam. SeaLand doet net als vroeger dienst als feeder 
voor de grote lijndiensten tussen voor het Braziliaanse 

Vrachtvolume kan 

Port of Santos.

Foto: NT Archief 

GERT VAN HARSKAMP

Brazilië moest de groeibriljant 

zijn voor de scheepvaart. Nu de 

economie van het land en de 

rest van het continent hapert, 

verbleken die zonnige 

prognoses snel en dreigt de 

noord-zuid handel net zo te 

eroderen als de oost-west 

handel deed.
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Terminals uitte vorig najaar zijn zorgen al over de niet 
afl atende belangstelling van de grote carriers in Zuid-
Amerika. Volgens hem zijn de havens in Latijns-Ameri-
ka niet toegerust op zulke grote schepen. 
Uit een Drewry-rapport blijkt dat de schepen die nu op 

Zuid-Amerika varen 140% groter zijn dan in 2006. De 
obesitas van de vloot heeft zijn weerslag op de havens. 
Santos moest de nodige aanpassingen doen. Echter niet 
alleen in Brazilië moesten havens zich aanpassen, ook 
elders in Brazilië en de rest van Latijns-Amerika waren 

Procentueel vinden de 

grootste stijgingen plaats 

op de noord-zuid trade.

 capaciteitsgroei niet bijbenen

uitbreidingswerkzaamheden nodig puur om grotere 
schepen te kunnen ontvangen. Zeker nu de regionale 
economieën haperen, zorgt dat voor buitengewoon 
hoge druk.
Databureaus verwachten dat na de oost-west routes, de 
lijnvaart tussen het Verre Oosten, Europa en Zuid-
Amerika het volgende strijdtoneel is van een ware prij-
zenoorlog. Terwijl er steeds meer containercapaciteit 
wordt toegevoegd aan de noord-zuid handel, dalen in-
middels de vrachtvolumes behoorlijk. 
In de periode tot en met mei is de containerhandel tus-
sen Noord-Europa en de Zuid-Amerikaanse oostkust 
met 5,5% gedaald tot 192.000 teu. Vanuit het Middel-
landse Zeegebied steeg de export nog wel met 2,1% en 
kwam uit op 80.500 teu.

Samenklonteren
Inmiddels is Maersk alweer op zijn scheden terugge-
keerd en varen de Denen weer met kleinere schepen. Bij 
de overige rederijen zie je wat er al gebeurde op de rou-
tes tussen China en Noord-Europa; zij klonteren samen 
in allianties.
Hanjin, HMM en Yang Ming besloten samen op Zuid-

Amerika te varen. Hamburg Süd, de specialist op de 
route naar Brazilië, zucht onder de haperende Latijns-
Amerikaanse economie en zoekt bescherming bij de al-
liantie Ocean Three. De Duitsers namen eerder al de 
Chileense rederij CCNI over nadat Hapag-Lloyd in Chi-
li de containertak van CSAV al had opgepikt. Het Japan-
se MOL onderhoudt samen met de 2M-alliantie van 
MSC en Maersk Line een vessel sharing agreement op 
Zuid-Amerika. 
De lijnvaart op groeiparel Brazilië dreigt daarmee net 
zo te eroderen als die tussen Europa en het Verre Oos-
ten. Daarbij blijven uitzonderingen. Nichespelers als 
het Nederlandse scheepvaartbedrijf NileDutch weten 
goede rendabele diensten overeind te houden. In de 
loop van augustus lanceert de Rotterdamse rederij weer 
een nieuwe dienst tussen de oostkust van Latijns-Ame-
rika en de westkust van Afrika. Waarschijnlijk wordt 
deze uitgevoerd in samenwerking met de Franse rede-
rij CMA CGM. Zolang de grote containercarriers niet 
uit de voeten kunnen binnen fi jnmazige netwerken zo-
als NileDutch die opzet, is de lijnvaart op Brazilië en 
Latijns-Amerika voor de grootste rederijen vooral een 
vernietigende veldslag.
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HAVENCONGRES ZEELAND 
3 SEPTEMBER 
Een veel gehoorde ambitie in het be-

drijfsleven is innovatie. Bij de haven-

autoriteiten is dat niet anders. Inno-

vatie als middel gebruiken om 

vooruit te komen. Maar hoe dan?  

Daar praten we over in Terneuzen.  

• nieuwsbladtransport.nl/Events

WERELDHAVENDAGEN 
4 T/M 6 SEPTEMBER 
De Wereldhavendagen laten zien 

hoe veelzijdig en fascinerend de ha-

ven van Rotterdam is. De activitei-

ten bij de Erasmusbrug maken de 

haven zichtbaar in het hart van de 

stad.  Met veel excursies. 

• Wereldhavendagen.nl

LOGISTIEKE WEBSHOP VAN 
HET JAAR 2015
15 SEPTEMBER
De verkiezing om webshops te belo-

nen die hun logistieke proces op een 

vooruitstrevende manier hebben 

georganiseerd. De award wordt in 

2015 voor de vierde keer uitgereikt. 

• logistiekewebshopvanhetjaar.nl

VLAAMSE HAVENDAG 
20 SEPTEMBER
De havens van Antwerpen, Gent, 

Oostende en Zeebrugge gooien hun 

deuren open voor het grote publiek 

om hen zo vertrouwd te maken met 

de veelzijdigheid van het havenge-

beuren. 

• vlaamsehavendag.be 

CONGRES WEGVERVOER BELGIË
24 SEPTEMBER
De bereikbaarheid van Antwerpen is 

een drama, de concurrentie uit 

Oost-Europa is voelbaar. Hoe staat 

de sector er voor en wat zijn de kan-

sen voor uw organisatie? Daarop 

ligt de focus tijdens dit congres. 

• nieuwsbladtransport.nl/Events

AGENDA

RAAD & RECHT

Met een trots gevoel vloog ik vorige week naar Singapore voor 
een spoedbespreking. Hoewel ik veel energie krijg van dit soort 
spoedzaken, keek ik erg op tegen de reis. Ik heb namelijk een 
hekel aan vliegen. Voor Nine Eleven vond ik vliegen geweldig. 
Maar na de aanslagen op het WTC in Amerika, lijkt iedereen 
volledig de weg te zijn kwijtgeraakt.

Scheerschuim en aftershave mogen niet meer mee in de 
handbagage, tenzij ze in een doorzichtig boterhamzakje zitten. 
Accu’s mogen dan wel, en dan weer niet mee. Een lege iPhone 
mag niet, want dat kan een bom zijn. Pff f… En dat is nog maar 
als je je tas aan het inpakken bent. Op Schiphol begint het 
gedoe pas echt. 

In lange sombere rijen vraagt een zichtbaar geïrriteerde meneer 
met een badge voor de miljoenste keer die dag of er een laptop 
of tablet in de tas zit. Pas als de hele tas is omgekieperd in zo’n 
vieze grijze bak, ben ik aan de beurt en onderga dezelfde rou-
tine. Eenmaal door de controle, gebaart een dame met dezelfde 
geïrriteerde blik op te schieten en wijst naar de steeds langer 
wordende rij. Spullen uit drie verschillende bakken bij elkaar 
rapen, in willekeurige volgorde in tas en broekzakken proppen 
en snel verder. 

Elke vorm van vakantievreugde wordt snel ingeruild voor een 
vee-achtige ervaring. Het scheelt dat je tegenwoordig niet meer 
op sokken door de controle hoeft, het absolute dieptepunt in 
vliegcontroles. Begrijp me niet verkeerd, veiligheid boven alles. 
Maar leuk is anders, en dan druk ik me erg genuanceerd uit.

Tot afgelopen week, op weg naar Singapore. Ik stond in de rij 
en werd verwelkomd door een vriendelijke dame die mij uit-
nodigde zelf het incheckritueel uit te voeren. Naast mij deden 
twee reizigers tegelijkertijd hetzelfde. De vieze grijze bakken 
hadden plaats gemaakt voor overzichtelijke bakken met vakjes 
en plaatjes die het kinderlijk eenvoudig maakte de juiste spul-
len uit je tas te halen en in de bak te doen. 

Ik was goed voorbereid en had laptop, tablet en paspoort al 
apart ingepakt, waardoor ik veel sneller klaar dan mijn voor-
gangers. Tot mijn verbazing hoefde ik niet op hen te wachten. 
De eerste die klaar was, plaatste zijn bakje op de band en mocht 
gelijk door de controle. Na controle je spullen pakken en op 
een rustige plek weer je tas inpakken. Ik was met drie minuten 
in en uit. Om het helemaal vreemd te maken: de dame die me 
hielp, had het zichtbaar naar haar zin en ik daarmee ook.

Enigszins verbaasd keek ik om en zag dat Schiphol met eenvou-
dige wijzigingen het proces verrassend goed had verbeterd. De 
passagiers die zich goed hadden voorbereid konden in één keer 
door en ondervonden nauwelijks oponthoud door de passagiers 
die wat minder bekend waren met de regels. En ineens viel het 
kwartje. Schiphol doet wat de douane al enige tijd doet: ‘Als je 
zorgt dat jij je zaken op orde hebt, dan heb je van ons vrijwel 
geen last.’

Door toepassing van nieuwe technologie en procedures, heeft 
Schiphol dat uitstekend geïmplementeerd. Ik aarzelde geen 
moment, draaide me om en liep naar de dame toe om haar te 
bedanken. Voor het eerst in veertien jaar zat ik weer ontspan-
nen in het vliegtuig. Daar kan de rest van de wereld weer wat 
van leren.

RAOUL RAMAUTARSING, FISCAAL EXPERT
rramautarsing@deloitte.nl

First Class

T

STADSDISTRIBUTIE  Invasie van elektrisch vervoer

FOLKERT NICOLAI

Er komt in de Benelux meer con-
currentie tussen ‘duurzame’ 
stadsdistributievervoerders. In 
een toenemend aantal grote ste-
den krijgt de verlader ruime keu-
ze – en krijgt het stadsbestuur 
zijn zin.
 
Een elektrische fi ets met een rood 
logo op een wit vlak: dat moet er één 
van CityDepot zijn. Of nee, mis-
schien eentje van BPost. Of toch 
een bezorger van Bubble Post? Het 
concept rukt op in de Belgische en 
Nederlandse binnensteden: stads-
distributie met door elektriciteit 
aangedreven futuristische bakfi et-
sen en kleine bestelauto’s, eveneens 
op stroom. Een grote vervoerder 
brengt de lading naar een verdeel-
centrum aan de rand van de stad, 
waarna ‘de laatste kilometer’ door 
kleinschalige bezorgdiensten wordt 
afgelegd.
Maar verwarrend is het wel, nu al in 
Vlaamse binnensteden, straks ook 
in Nederland. Want uiterlijk ver-
schillen de bezorgdiensten die el-
kaar beconcurreren niet of nauwe-
lijks. Een rood logo op een wit vlak. 
En de verwarring wordt nog groter 
als blijkt dat Bubble Post geen jon-
ge, frisse start-up is van BPost, maar 
drie jaar geleden door drie jonge on-
dernemers is opgericht als ‘Bubble 
Taxi’. Verder heeft BPost meege-
daan aan een proef in Antwerpen 
onder de naam City Logistics. En 
wisten we trouwens dat BPost sinds 
kort de grootste aandeelhouder is 
van CityDepot?
De Nederlander, inmiddels gewend 
geraakt aan soortgelijke vormen 
van stadsdistributie met namen als 
Cargohopper en Stadsdistributie-
service, mag erop rekenen ook 
steeds vaker een rood logo op een 
wit vlak in het stadsbeeld aan te 
treff en. Niet alleen CityDepot wil 
zijn dienstverlening – begonnen in 
Hassel, de hoofdstad van Belgisch 
Limburg - naar Nederlandse steden 
uitbreiden, onlangs kondigde Bubble 
Post ambitieuze plannen voor de 
Nederlandse markt aan.
Bubble Post, in 2012 dus opgericht 
als fi etstaxibedrijfje in Gent, gaat 
zijn diensten in september ook in 
Amsterdam en Utrecht aanbieden. 
In november volgen Rotterdam, Bre-
da en Eindhoven. In eigen land is 
Bubble Post al actief in Antwerpen, 
Brussel, Mechelen, Kortrijk, Sint-
Niklaas, Leuven en Oostende. Dat 
wordt in september uitgebreid naar 
Hasselt – de bakermat van City-
Depot! – en naar Wallonië. In dat ge-

west komen Luik, Namen, Charleroi 
en Bergen (Mons) aan de beurt.

Lawaaiig
Bedrijven als Bubble Post maken 
handig gebruik van drie trends in de 
wereld van het stadsvervoer. 
Dat vervoer moet duurzamer en het 
moet minder gepaard gaan met be-
wegingen van grote, lawaaiige 
vrachtauto’s die straten, lanen en 
grachten langdurig versperren. De 
derde trend ziet iedereen wel aan-
komen: de opmars van het thuis-
winkelen en van ‘e-fulfi lment’. 
Daarmee wordt bedoeld dat be-
roepsvervoerders de consument op 
huisnummer van de via internet be-
stelde goederen gaan voorzien.
Dat ook steeds meer huisverbruikers 
levensmiddelen en complete maal-
tijden per computer laten aanruk-
ken, kun je een sub-trend noemen. 
Ook daar wil Bubble Post op inspe-
len door een deel van zijn materieel 

geschikt te maken voor het vervoer 
van lading op een temperatuur van 
plus 4 tot min 22 graden Celsius. Met 
diezelfde voertuigen kun je ook weer 
bijvoorbeeld lading van ISPC, de be-
kende horecagroothandel, bij de ho-
reca in stadscentra afl everen.
Tot de klanten van Bubble Post ho-
ren verder Nespresso, Vente Exclu-
sive, Metro, Foodbag, Smartmat, 
Inno Logic, Kiala (een bedrijf dat in 
de Benelux een netwerk van afhaal-
punten voor e-commerce opricht-
te), Julie’s House en Doozo. Een 
klantenkring die dus ‘voor elk wat 
wils’ aanbiedt. 

Koeling
Wat Bubble Post naar eigen zeggen 
van veel andere fi etskoeriers, ook in 
Nederland, onderscheidt is dat het 
een depot aan de stadsrand en koe-
ling tijdens het vervoer kan aanbie-
den. Dat concurrentievoordeel kan 
natuurlijk ook zomaar wegsmelten.

Bubble Post komt Ho

Een Bubble Post-vervoerder aan het werk in Gent. Foto: Bubble Post
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Maas Logistics CVOH
Berchem (Antwerpen)

Rechtbank Antwerpen

Kdl Trucking Belgium SPRL
Gilly (Charleroi)

Rechtbank Charleroi

FAILLISSEMENTEN

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

SALES & DEVELOPMENT 
MANAGER 
Zeevrachtexpediteur 

F.S.Mackenzie is op zoek naar een 

senior met verantwoordelijk-

heidsgevoel. 

F.S. Mackenzie Group 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Bassildon, Essex (vlakbij 

London

IMPORT MANAGER OCEAN 
Als import manager ben je 

verantwoordelijk voor alle import 

aangelegenheden op de Ocean 

vestiging Rotterdam. Je geeft 

leiding aan een jong en ambitieus 

team, bestaande uit acht 

medewerkers .

Rotra 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Hoogvliet-Rotterdam 

TEAMLEIDER PLANNING & 
TRANSPORT 
Je houdt de functionerings- en 

verzuimgesprekken, geeft 

groepstrainingen binnen de eigen 

afdeling volgens het ‘train de 

trainer’ concept en werkt volgens 

de SPS-principes. 

Scania Logistics Netherlands 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Zwolle

TEAMLEIDER TRANSPORT 
Je zorgt voor het effi ciënt en 

effectief verlopen van de uitgaan-

de goederenstromen en bijbeho-

rend retourtransport.

Action
Opleidingsniveau: mbo/hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Zwaagdijk-Oost 

LOGISTIEK TRANSPORT 
PLANNER 
Rotie is gespecialiseerd in de 

inzameling, verwerking en 

recycling van gebruikt frituurvet 

en organische restmaterialen. Je 

maakt onderdeel uit van de 

afdeling die verantwoordelijk is 

voor het plannen van het collectie 

vervoer.

Rotie Vetveredeling BV 
Opleidingsniveau: mbo/hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Amsterdam

LOGISTICS ENGINEER / 
TRANSPORTATIONPLANNER
Het verrichten van logistieke 

activiteiten met betrekking tot 

transportplanning en ware-

housing.  

Jardin Netherlands B.V. 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rijen

VACATURES

nieuwsbladtransport.nl/vacatures

Het kapitaal van Bubble Post werd 

met 2,35 miljoen euro versterkt.

70.000 pakjes en 15.000 pallets. 
BPost bezorgt dagelijks alleen al 
tien miljoen brieven en 100.000 
pakjes, maar wil via CityDepot een 
venster openen naar een nieuwe 
groeimarkt, die het kwijnende brief-
postvervoer moet gaan vervangen.
Vorig jaar stak BPost al een teen in 
deze vijver. Het nam deel aan een 
proef met distributie van goederen 
bestemd voor de Antwerpse bin-
nenstad, via een depot aan het 
Houtdok, die het in de stad ging af-
leveren met tien eigen voertuigen. 
Toen al maakte het bedrijf bekend 
volgens dit concept in meer Belgi-
sche steden actief te willen worden. 
CityDepot kan daarbij zeer behulp-
zaam zijn. Deze formule heeft zich 
inmiddels van Hasselt naar Antwer-
pen, Brussel, Gent, Sint-Truiden en 
sinds kort ook naar Genk en Tonge-
ren uitgebreid.

Subsidie
In Brussel werd eerder dit jaar een 
geslaagde proef in Brussel afgerond, 
waarbij CityDepot betrokken was. 
Daarbij werd een klantenbestand 
van meer dan zevenhonderd win-
kels en andere adressen aange-
boord. Dat gebeurde met subsidie, 
maar het aantal klanten is voldoen-
de om er nu ook zonder subsidie 
mee door te gaan. De proef werd 
mede voorbereid door Tri-Vizor, 
een ‘spin-off ’ van de Universiteit 
van Antwerpen die zich heeft toege-
legd op de bundeling van lading van 
meer verladers en vervoerders.
In Gent werd in april aan de rand 
van de stad ook een distributiecen-
trum geopend, aan de Afrikalaan 
nabij de Dampoort. CityDepot en 
wegvervoerder H. Essers, waarmee 
in Gent wordt samengewerkt, wer-
ken in de hoofdstad van Oost-
Vlaanderen zoveel mogelijk met 
elektrische voertuigen. In Gent zeg-
gen ze meer dan vierduizend afl e-
veradressen te kunnen bedienen.
Zo is in de stadsdistributie in de Be-
nelux een ware wedren op gang ge-
komen. Met, nota bene, enthousias-
te stadsbestuurders aan de zijlijn. 
Want waar stedelijke overheden 
vroeger vooral klaagden over het 
vrachtverkeer in hun straten, gaan 
nu voor gespecialiseerde vervoer-
ders met duurzaam materieel en 
moderne concepten steeds meer 
deuren van gemeentehuizen open. 
En krappe venstertijden, vastge-
steld door strenge wethouders en 
schepenen? Daarvan hoeven de 
Cargohoppers, Stadsdistributieser-
vices, CityDepots en Bubble Post-
bodes van deze tijd zich steeds min-
der aan te trekken.

Wat Bubble Post intussen ook on-
derscheidt van heel wat concurren-
ten is dat het, via het investerings-
fonds PMV, wordt ondersteund door 
de Belgische overheid. PVM ver-
sterkte met het oog op de geografi -
sche uitbreiding het kapitaal van 

Bubble Post met 2,35 miljoen euro. 
Dat bedrag is zelfs nog iets hoger dan 
de huidige jaaromzet van het bedrijf, 
dat op twee miljoen euro uitkomt.
BPost is vele maten groter dan al dit 
fi etsende grut, maar kijkt wel na-
drukkelijk naar de markt waarin 
Bubble Post, CityDepot en dergelij-

ke actief zijn. BPost is de voortzet-
ting van De Post, de aloude Belgi-
sche posterijen. De naamswijziging 
vond plaats in 2010 en liep vooruit 
op de volledige liberalisering van de 
Belgische post- en pakketmarkt, per 
1 januari 2011. Het bedrijf kwam al 

vijf jaar eerder voor 49,99% in han-
den van Post Danmark en durfi n-
vesteerder CVC.
Eerder dit jaar verwierf BPost zich 
een groot belang in CityDepot, de 
stadsdistributiepionier uit Hasselt. 
Citydepot verzorgde op dat ogen-
blik op jaarbasis het vervoer van 

lland binnenfietsen

NIEUWSBLAD TRANSPORT  29 JULI-4 AUGUSTUS 2015



16 De Marge

Bart Noordzij, operationeel manager
APM Terminals, in Nieuwsuur.

Wij kunnen de
grootste schepen
aan, we kunnen
tientallen jaren
vooruit.

QUOTE VAN DE WEEK

r

n

WEEK

COLUMN

‘Marie, lees dit eens’, zei Claude, de burgemeester van Ar-
tichaut-les-Bains, zijn sjerp op de bar leggend. De stokoude 
uitbaatster van de Cocq Hardi, de enige uitspanning die het 
dorp nog rijk was, zette haar bril op en las het bericht in de za-
kenkrant ‘les Echos’. ‘De winnaars komen uit de wei’, spelde ze. 
‘De opstandige boeren blokkeren een dagje de wegen, et zou! 
De staat belooft hun 600 miljoen euro.’ 

Ze zette monsieur le maire een pastis voor. ‘Tja, mon cher, kon-
den wij maar wegblokkades organiseren. Doe mij een miljoen, 
en hopla! Dan zat ik met mijn stijve knoken nog een keer in 
Saint-Tropez.’

‘Marie, je hebt al een miljoen’, gokte Claude. ‘Maar je bent 
te krenterig om die oude Panhard eens voor iets beters in te 
ruilen. De Cocq kon ook wel weer een verfje gebruiken. En ik 
trouwens nog wel een pastis.’ 

Ze schudde haar hoofd en vulde zijn glas bij. ‘Een miljoen, hoe 
kom je erbij? Ik haal nog niet de helft. Waarom lees jij trouwens 
‘les Echos’? Ik houd de koersen van de CAC 40 gewoon bij op 
mijn tablet. Nee, dat is geen reep chocolade, dat is een klein 
computertje van Apple.’

Er verscheen een boze boer in de gelagkamer, die zijn rubber 
laarzen bij de paraplubak zette en op geitenwollen sokken aan 
de toog ging zitten. ‘Bonjour, Tony’, zei Claude. ‘Doe jij soms 
ook mee aan die onzin?’ De boer nam een slok van zijn rode 
wijn. ‘En waarom niet, Claude? Jij mag burgemeester zijn, maar 
ook jij bent geworteld in het boerenland. Goed, ambtshalve 
ben je tegen blokkades. Maar ben je het niet stiekem met ons 
eens?’ Hier moest Claude eens over nadenken. ‘Jullie willen dat 
de prijs voor jullie producten omhoog gaat’, analyseerde hij. 
‘Dat wil iedereen wel. Maar om daar nou de economie voor te 
ontwrichten…’

De gastvrouw raadpleegde haar iPad. ‘Oei’, zei ze, ‘les Echos’ 
moet helaas op zijn bericht terugkomen. ‘De acties van de 
agrariërs gaan de komende dagen gewoon door, omdat ze met 
het bod van Parijs niet akkoord gaan. De beurs is inmiddels 
fl ink aan het zakken. Zeg, Tony, als jij nu eens vlug de rekening 
zou betalen, et zou! Jullie boeren hebben me in een uurtje tijd 
al zeker een halve ton gekost.’

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Et zou! Weg blokkade

Het gebeurt niet vaak dat 
vervoerders een ware-
house met elkaar delen. 
En als dat complex ook 
nog in Moskou is gelegen, 
krijgt het project helemaal 
een apart tintje. De trans-
portbedrijven ECR Gor-
dijn, Voerman en Visbeen 
hebben het aangedurfd en 
exploiteren sinds kort ge-
zamenlijk een warehouse 
in de hoofdstad van de 
Russische Federatie.
De drie ondernemingen werken 
voor hun vervoer op Moskou al lan-
ge tijd samen. Als ECR Gordijn 
Transport uit Rotterdam, gespecia-
liseerd in containervervoer, laad-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Eigen warehouse in Moskou
5 augustus 1995

diplomatieke post gaan in 
de opleggers van Visbeen, 
die veelal groente en fruit 
vervoert.
Bij de realisatie van het wa-
rehouse werd gebruik ge-
maakt van de bestaande 
contacten van de fi rma 
Visbeen. Die is voor zes 
procent eigenaar van Rus-
sian Terminal, een consor-
tium van negentien bedrij-
ven. De ondernemingen 

hebben door het hele GOS een net-
werk van terminals. Gordijn, Voer-
man en Visbeen hebben nu een op-
slagloods gehuurd van 20.000 
vierkante meter, aan de buitenring 
van Moskou.

eenheden over de weg naar Moskou 
stuurt, schakelt het bedrijf meestal 
Visbeen uit Nieuwe Tonge in. Voor 
Voerman International, die verhui-
zingen als specialisatie heeft, geldt 
hetzelfde verhaal. De inboedels en 

De airport werd in het crisisjaar 
2008 opgeleverd en kostte ruim één 
miljard euro. Sinds 2012 is het vlieg-
veld gesloten. De enige activiteiten 
zijn sindsdien  opnames voor onder 
meer reclamefi lmpjes voor Volvo 
Trucks en het automerk Lexus.
Daar moet met de komst van de 
Chinezen verandering in komen. 
Als het consortium Tzaneen Inter-
national zich over de spooklucht-
haven, die inmiddels de naam 
Ciudad Real draagt, mag ontfer-
men, dan moet het uitgroeien tot 
de Europese vrachtluchthaven 
voor Aziatische bedrijven. Daar-
voor wil de groep een bedrag van 
zestig tot honderd miljoen euro in-
vesteren. 
Voorwaarde is wel, dat zich de ko-
mende drie weken geen partij meldt 
die meer biedt dan 10.000 euro. 

MELS DEES

Iedereen die het spel SimCity 
speelt kent het eff ect van de aan-
leg van een luchthaven. Het kost 
een vermogen, maar op het goede 
moment uitgevoerd kan het de 
stad sterk laten groeien. 

Nu is het de NT-redactie nog nooit 
gelukt als burgemeester van een vir-
tuele SimCity-stad een kwijnende 
luchthaven te verkopen tegen een 
mooie prijs (meestal leiden protes-
ten van burgers tegen luchtvervui-
ling tot malaise in de stad), maar dat 
is in de werkelijke wereld niet an-
ders. Luchthaven Beek blijft, on-
danks een steeds mooiere naam, 
steeds weer een hoofdpijndossier, 
Twente Airport komt niet van de 
grond. Afgelopen week waren het 

Chinezen die van zich deden spre-
ken: zij willen voor 10.000 euro een 
verlaten vliegveld in Spanje kopen.

Don Quixoto
De betreff ende luchthaven, die 
ruim 160 kilometer van Madrid ver-
wijderd ligt, kreeg aanvankelijk de 
naam Don Quixoto Airport, maar 
die naam werd te negatief geacht en 
ingeruild voor ‘Central’. Dit overi-
gens nadat een poging om het 
Madrid-Zuid te noemen, werd ge-
weigerd door de Spaanse lucht-
vaartautoriteiten. De bedoeling was 
om budget airlines voor de hoofd-
stad te ontvangen, maar de grootste 
luchthaven van Madrid (Barajas) 
werd uiteindelijk uitgebreid om de 
prijsvechters welkom te heten. Ook 
zou de luchthaven moeten dienen 
als vrachtvliegveld.

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

SANCHO PANZA  Spaanse luchthaven voor habbekrats verpatst?

Ciudad Real. Foto: Flickr/Jmiguel Rodriguez

Tk teab: luchthaven
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