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SCHIPHOL  Dnata uit                                                            Dubai zou bod hebben uitgebracht

JOHN VERSLEIJEN

De vestigingen van afhandelaar 
Aviapartner Cargo op Schiphol 
en Brussels Airport zouden al 
deze maand in handen kunnen 
komen van concurrent Dnata uit 
Dubai.

Volgens diverse bronnen in de in-
ternationale luchtvrachtsector on-
derhandelen de aandeelhouders 
van Aviapartner met Dnata al enige 
tijd in het diepste geheim over een 
verkoop van de vrachtactiviteiten in 
de Benelux. Onduidelijk is nog wat 
er precies met overige bedrijfson-
derdelen, zoals de afhandeling van 
passagiers, gaat gebeuren. Het zou 
volgens diverse informanten lo-
gisch zijn dat de koper het gehele 

had, die de laatste jaren een machts-
factor zijn geworden in de Europese 
luchtvrachtmarkt. Het drietal bezit 
bijvoorbeeld op Schiphol nu een 
marktaandeel van ruim 15%.

Eindfase
De twee afhandelaars zelf hebben 
nog niet gereageerd op de over-
nameberichten, maar diverse insi-
ders wijzen er op dat de gesprekken 
zich in een eindfase bevinden. 
Of Dnata daarbij nog concurrentie 
te duchten heeft van Celebi is on-
duidelijk. De Turkse afhandelaar wil 
graag naast Fraport ook actief wor-
den op Schiphol maar een bod op 
Skylink Handling op Schiphol werd 
door de Duitse eigenaar Rhenus, dat 
afhandeling ziet als een kernactivi-
teit naast expeditie, afgewezen. 

forwarder wil Dnata, onderdeel van 
de Emirates Group, met de overna-
me zich vooral verzekeren van een 
goede uitgangspositie in de Europe-
se luchtvrachtafhandeling, nadat 
eerdere pogingen mislukten om op 
de Duitse markt voet aan de grond 
te krijgen. Zo gingen de Duitse acti-
viteiten van Aviapartner op Frank-
furt Airport (Fraport) naar de Turk-
se afhandelaar Celebi, terwijl 
Fraport Cargo Services recent een 
joint venture afsloot met WFS. 
Daarmee werd de grote afhandelaar 
uit Dubai min of meer gedwongen 
zijn heil te zoeken op Schiphol en 
Brussels Airport om een marktposi-
tie te verwerven binnen de EU. Dna-
ta volgt daarmee in de voetsporen 
van moederholding Emirates en de 
Golfcarriers Qatar Airways en Eti-

bedrijf zou overnemen, maar voor-
lopig lijken de onderhandelingen 
zich vooral te concentreren rond de 
vrachtafhandeling. 
Aviapartner, eigendom van het 
Amerikaanse HIG Capital en een 
groep Belgische investeerders rond 
topman Laurent Leveaux, bezit op 
Schiphol een van de grootste neu-
trale vrachtafhandelaars van Euro-
pa. Op de Belgische luchthaven, de 
bakermat van Aviapartner, is het be-
drijf een van de marktleiders maar 
heeft het de laatste jaren marktaan-
deel verloren aan de concurrenten 
Swissport en WFS. Dat laatste be-
drijf heeft in 2013 nog geprobeerd 
om Aviapartner over te nemen, 
maar zag daar na een grondig boe-
kenonderzoek weer van af. 
Volgens het Duitse vakblad Cargo-
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Arabische koper voor 
Aviapartner Cargo

Het aantal faillissementen in 

de Nederlandse transportsector 

daalde in de eerste helft van 

het jaar met 30% in vergelijking 

met dezelfde periode vorig jaar. 

Dat blijkt uit cijfers van Faillis-

sementsdossier.nl. Er gingen in 

de eerste zes maanden 154 be-

drijven in transport en logistiek 

over de kop. Een sterke daling 

van het aantal faillissementen 

deed zich voor bij koeriers en 

vervoerders van pakjes. Die 

profi teerden onder meer van de 

opmars van het webwinkelen. In 

heel het Nederlandse bedrijfsle-

ven bedroeg het aantal faillisse-

menten vierduizend.

Faillissementen in 
transport gedaald  
CONJUNCTUUR

miljoen 

dollar 

boete 

moet re-

derij NYK 

betalen 

voor concurrentievervalsing in 

het vervoer van auto’s van en 

naar Zuid-Afrika. De Zuid-Afri-

kaanse kartelwaakhond Com-

petition Commission houdt de 

rederij verantwoordelijk voor 

verboden prijsafspraken en 

aanbestedingsfraude bij het 

verkrijgen van een tender. Het 

is niet de eerste boete voor NYK.

8,5
Weer boete voor 
rederij NYK

Damco heeft de Nederlander 

John Klompers ingehuurd om 

leiding te geven aan de lucht-

en zeevrachtactiviteiten van de 

Deense logistieke dienstverle-

ner. Klompers vervangt Michel 

Christensen. Damco kampt met 

tegenvallende resultaten en 

zou met Klompers inzetten op 

een ingrijpende reorganisatie 

van de expeditie-activiteiten. 

Klompers was onder meer 

directielid van Panalpina, Ceva 

en Agility en was sinds vorig 

jaar onder meer columnist voor 

Nieuwsblad Transport.

John Klompers naar 
topbaan bij Damco
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GRIEKSE PROBLEMEN HEBBEN GEEN INVLOED OP NEDERLANDSE LOGISTIEK

NIEUWE POLL  Er is nog hoop voor Martinair.

39%

57%

4%

Toch wel, er dreigt besmettingsgevaar.

Klopt, de Nederlandse belangen zijn klein.

Anders.

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

We klagen veel en vaak in dit land, maar soms gaan dingen ook 
gewoon goed. Zo is Nederland op de tweejaarlijkse ranglijst van 
de Logistics Performance Index van de Wereldbank opgescho-
ven van de vijfde naar de tweede plaats, net voor België en ach-
ter Duitsland. Dat is mooi, al moet daar niet al te veel waarde 
aan worden gehecht. De top-10 bestaat, zoals te verwachten is, 
bijna volledig uit West-Europese landen, aangevuld met de VS, 
Japan en Singapore. De onderlinge verschillen zijn klein en de 
ranglijst bevestigt vooral wat iedereen eigenlijk wel weet, na-
melijk dat de logistiek in ontwikkelde landen nu eenmaal veel 
beter is georganiseerd dan die in onderontwikkelde landen.

De rangschikking van de Wereldbank is verwerkt in de Monitor 
Logistiek & Goederenvervoer voor Nederland, die minister 
Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft laten opstellen door 
Buck Consultants. Ze heeft het stuk naar de Tweede Kamer 
gestuurd met een begeleidende brief, die een grote mate van 
tevredenheid ademt. ‘Nederland is uitgegroeid tot een interna-
tionaal knooppunt van zakelijk verkeer en goederenstromen en 
is daardoor als relatief klein land een belangrijke speler in de 
wereldeconomie’, laat ze bijvoorbeeld weten.

Uit de cijfers van Buck blijkt dat de binnenvaart de afgelopen 
jaren terrein heeft gewonnen in de befaamde modal split en 
dat het wegvervoer marktaandeel heeft verloren. Maar Schultz’ 
conclusie dat ‘het grote volume aan goederenstromen steeds 
evenwichtiger wordt verdeeld over de verschillende moda-
liteiten’ is veel te kort door de bocht. Ze gaat bijvoorbeeld 
volledig voorbij aan het feit dat het spoorvervoer, die andere 
groene modaliteit, de afgelopen tien jaar geen marktaandeel 
heeft weten te winnen. Terwijl die er toch een Betuweroute bij 
heeft gekregen. En ook aan het toch ook opmerkelijke feit dat 
het vervoer per pijpleiding in die periode zowel in absolute als 
relatieve zin is afgenomen.

Een ander opmerkelijk cijfer is de spectaculaire daling van de 
uitstoot van zwaveloxiden door de transportsector met maar 
liefst ruim 60% in de periode 2002-2013. Het restant, zo’n 
25.000 ton per jaar, komt bijna helemaal voor rekening van de 
zeevaart. Dat cijfer zal de komende jaren zonder twijfel sterk 
dalen door het verbod op het gebruik van zwavelhoudende 
bunkerolie in Europese wateren, dat begin dit jaar van kracht is 
geworden. Zoals gezegd, sommige dingen gaan gewoon goed.

Dat kan helaas niet gezegd worden van de staat van de vloot 
onder Nederlandse vlag. Op de jaarlijkse ranglijst van Port 
State Control, het samenwerkingsverband van vooral West-Eu-
ropese landen dat schepen van alle nationaliteiten controleert, 
komt de nationale driekleur voor de tweede keer achter elkaar 
niet verder dan een negentiende plaats. In de afgelopen drie 
jaar kregen 79 schepen onder Nederlandse vlag een uitvaar-
verbod opgelegd omdat ze ernstige mankementen vertoonden. 
Dat is voor een traditionele maritieme natie, die altijd hoog in 
de top-10 stond, veel te veel. Een paar jaar geleden, toen Neder-
land terugviel van plaats vier naar vijftien, riep de minister nog 
dat Nederland zo snel mogelijk terug moest in die top-10. Het 
is de hoogste tijd dat ze daar werk van maakt.

ROB.MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Nu die vlag nog
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INTERVIEW  WOUT PRONK, VOORZITTER OR MARTINAIR

JOHN VERSLEIJEN

De ondernemingsraad (OR) van 
Martinair gelooft nog heilig in de 
levensvatbaarheid van de laatste 
Nederlandse vrachtvervoerder. 
‘Ons reddingsplan wordt door ie-
dereen onderschreven, alleen 
niet door de KLM’, zegt voorzit-
ter Wout Pronk van de OR.

Er is dus nog hoop?
Ook wij hebben ons aanvankelijk af-
gevraagd, toen KLM en Martinair de 
reductie van de vrachtvloot naar 
drie vrachtvliegtuigen plus een re-
servetoestel bekendmaakten, of dit 
niet het einde is. Moeten wij ons 
hier bij neerleggen? Is het een ster-
vende markt en hebben de vracht-
vliegtuigen hun beste tijd gehad? Je 
moet dan als ondernemingsraad re-
eel zijn als dat de eindconclusie is, 
maar het was nota bene onze direc-
teur Marcel de Nooijer die bij het 
overleg met ons riep: ‘geef mij tien 
B777F’s en het lek is boven’. Dat was 
voor ons het startsein om in de 
markt rond te gaan kijken en de 
zaak nog eens goed te laten doorre-
kenen. Daaruit bleek dat het verhaal 
van KLM en Martinair helemaal 
niet klopte. Er was nog wel degelijk 
een markt voor de vrachtvliegtui-
gen. Daarnaast had Martinair in de 
vrachtwereld nog steeds een dijk 
van een naam. Dat was ook de reden 
dat wij met een alternatief plan zijn 
gekomen. 

Anderen zouden zeggen: dit is vech-
ten tegen de bierkaai.
We hebben ons plan door externe 
partijen laten doorrekenen. Met zes 
vrachtvliegtuigen, voorlopig B747 
400ERF’s, kan Martinair weer 
winstgevend opereren. We kregen 
ook steun van de bonden en de ver-
ladersorganisatie EVO. Ook men-
sen binnen de top van KLM zeiden: 
‘jullie hebben gelijk’. Ons plan 
wordt door iedereen onderschre-
ven, alleen niet door directie van 
KLM en Martinair. Daarentegen is 
het plan van de KLM gewoon een 
sterfhuisconstructie. Dat biedt 
geen enkel perspectief.

KLM zegt dat jullie plan niet haal-
baar is en dat het zal leiden tot

nog grotere verliezen.
Waarop baseren ze dat? Dat zouden 
we wel eens graag willen weten. We 
kunnen alle kritiek met cijfers weer-
leggen. Daarnaast zien ook wij in 
dat je er met zes vrachtvliegtuigen 
niet bent. Er moet meer gebeuren 
op het kantoor, de cao’s moeten op 
de schop en de piloten zullen meer 
uren moeten draaien naast meer 
fl exibiliteit bij het grondpersoneel. 
Alles is voor ons bespreekbaar. Ook 
de bonden staan open voor een an-
dere aanpak. We willen met ieder-
een rond de tafel gaan zitten om dit 
mooie vrachtbedrijf te redden van 
de ondergang. Maar alle deuren blij-
ven bij de KLM en Martinair voorlo-
pig dicht.

Waar ligt dan de blokkade?
In mijn ogen op het hoofdkantoor 
in Amstelveen en niet in Parijs. Top-
man Alexandre de Juniac van Air 
France-KLM heeft eerder laten we-
ten dat hij niet in de weg staat als 
Martinair met de vrachtvliegtuigen 
maar geld verdient. De nullijn is in 
Parijs heilig, maar alles veranderde 
op het KLM-hoofdkantoor toen Ca-
miel Eurlings eind vorig jaar moest 
vertrekken als topman. Wij hadden 
die zes freighters bij Camiel al bin-
nen, bleek uit het informeel overleg 
destijds. Na zijn afscheid was dat 
aantal direct van tafel en begon er 
een geheel andere wind te waaien 
bij de KLM. Je zag ook managers 
draaien en plotseling was niets 
meer bespreekbaar. 

Hoe nu verder? 
We wachten allereerst de uitspraak 
van de ondernemingskamer van het 
Amsterdamse gerechtshof af, want 
de KLM was natuurlijk medeverant-
woordelijk als onderneming voor 
dit besluit en heeft ons onvoldoen-
de betrokken in het medezeggen-
schapstraject rond het besluit. We 
zijn en worden nog steeds niet seri-
eus genomen door de luchtvaart-
groep. Dat steekt, maar als onderne-
mingsraad blijven wij openstaan 
voor alles en iedereen om Martinair 
als grote vrachtvervoerder op 
Schiphol overeind te houden. 
We hebben bij de directie van Mar-
tinair en de KLM ook aangegeven 
dat we als zelfstandig vrachtbedrijf 
ook verder willen onder de paraplu 
van de moederholding, want niet al-
les bij de KLM is slecht. Ik denk 
daarbij aan het hedgen van de 
brandstof en het onderhoud van de 
vliegtuigen. Daarnaast zullen er ook 
een aantal verkeerde beslissingen 
uit het verleden moeten worden te-
ruggedraaid. Zo verdween na de fu-
sie met de KLM de zelfstandige 
vrachtverkoop, de lucratieve adhoc-
vluchten, de fl exibiliteit van het 
grondpersoneel en werden alle gsa-
contracten opgezegd. Daar lag juist 
de kracht en de winstgevendheid 
van Martinair. Allemaal wegge-
gooid. Dat moeten we terughalen.

En als dat niet lukt?
We kunnen gaan speculeren, maar 
dat heeft voorlopig weinig zin. Kan 
Martinair nog worden verkocht en 
dan zelfstandig verder? Ik weet het 
niet. Het heeft ons als onderne-
mingsraad wel verrast dat er zich 
tot nu toe geen fi nanciële of strate-
gische partij heeft gemeld om Mar-
tinair over te nemen, maar dat kan 
nog komen. Voor zo’n investeerder 
hebben wij in ieder geval al een 
mooi doorwrocht bedrijfsplan 
klaarliggen, maar voorlopig is de 
rechter nog aan zet. Nogmaals. We 
handelen niet alleen in het belang 
van Martinair, maar ook in het be-
lang van de luchtvrachtsector op 
Schiphol. Het is toch vreemd dat 
een van de grootste vrachtluchtha-
vens van Europa straks geen home-
carrier meer heeft met een grote 
vrachtvloot. 

‘Bij Camiel hadden we die 
zes freighters al binnen’
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Cosco ontvangt weer 
miljoenen aan subsidie

Schultz: geen extra
geld voor asfalt

China Logistics naar 
Antwerpse Opel-site

Egypte wil weer
graanschuur worden

STAATSSTEUN
Rederij Cosco heeft 644 miljoen 

dollar sloopsubsidie ontvangen. 

Vorig jaar wist de rederij door de 

Chinese staatssteun het hoofd 

net boven water te houden. Cos-

co bracht in januari dit jaar 23 

schepen van in totaal 1,1 miljoen 

dwt naar de sloop. In april kon-

digde de carrier aan nog eens 

twee containerschepen en twee 

bulkschepen te ontmantelen. De 

Chinese overheid begon twee 

jaar geleden een subsidiepro-

gramma om rederijen te stimu-

leren hun vloot te vernieuwen.

INFRASTRUCTUUR
Ondanks meevallers voor het ka-

binet en de aantrekkende econo-

mie komt er voorlopig geen extra 

geld voor nieuwe snelwegen. Dat 

stelt minister Melanie Schultz 

(Infrastructuur en Milieu). Ze 

heeft extra budget gevraagd voor 

infrastructuur, maar kreeg van 

haar collega Jeroen Dijsselbloem 

(Financiën) te horen dat dit er nu 

niet is. De bewindsvrouw hoopt 

dat er in 2017 wél geld zal zijn 

voor investeringen.

REVITALISERING
China Logistics en de Antwerpse 

havenonderneming Zuidnatie 

willen samen een logistiek plat-

form bouwen op de voormalige 

Opel-site in de Antwerpse ha-

ven. De twee partijen hebben 

een intentieverklaring onderte-

kend. Ze willen een gezamenlijk 

dochterbedrijf oprichten voor de 

opslag en verwerking van Chi-

nese goederen voor West-Afrika 

en omgekeerd. De plannen be-

treffen de hele Opel-site.

HAVENS
Egypte bouwt de haven van Da-

mietta uit tot het grootste logis-

tieke centrum voor granen in de 

regio. De huidige opslagcapaci-

teit moet worden verdrievou-

digd tot 7,5 miljoen ton en uit-

eindelijk zou het gebied 65 

miljoen ton per jaar moeten 

kunnen verwerken. Egypte, ooit 

graanschuur van het Midden- 

Oosten, is al de grootste impor-

teur van tarwe in de regio.

KORT

de nieuwe schepen is dat ze zijn uit-
gerust met waterkoeling, waardoor 
ze ook onderdeks koelcontainers 
kunnen vervoeren. Gewone contai-
nerschepen kunnen dat niet in ver-
band met de warmteproductie van 
de koelgeneratoren. De rederij stu-
deert verder op de bouw van een se-
rie kleinere schepen, speciaal voor 
de zeevisserij. Die zouden worden 
ingezet voor de afvoer van  de vangst 
van grote vissersschepen naar de 
wal.
Het is voor het eerst dat Seatrade 
behalve de bouw van schepen ook 
de fi nanciering met een Chinese 
partner regelt. Buitenwerf zegt dat 
Seatrade de afgelopen jaren kansen 
heeft moeten laten lopen omdat Eu-
ropese banken niet bereid bleken 
om fi nanciering te verstrekken.

ROB MACKOR

De Belgisch/Nederlandse rederij 
Seatrade is een kredietfaciliteit 
van 200 miljoen dollar overeen-
gekomen met het Chinese ICBC 
Leasing.

Dat bevestigt algemeen directeur 
Yntze Buitenwerf van de reeferre-
derij. De faciliteit dient ter fi nancie-
ring van een nieuwbouwprogram-
ma bij de Yangfan Group in 
Zhoushan. Seatrade laat daar vier 
container/koelschepen bouwen met 
een capaciteit van 2.200 teu, ofwel 
13.500 pallets. Die komen volgend 
jaar in de vaart.
De groep heeft daarnaast vergevor-
derde plannen voor de bouw van 
acht grotere schepen. Bijzonder aan 

Maar het Hof oordeelt dat daarvan 
geen sprake hoeft te zijn als aan 
strenge voorwaarden wordt vol-
daan.
Het Duitse logistieke bedrijfsleven 
is door die uitspraak optimistischer 
geworden over de grote Noord-
Duitse rivierprojecten, die de Weser 
en de Elbe bevaarbaar moeten ma-
ken voor de jongste generatie con-
tainerschepen.
Het Deutsche Speditions- und Lo-
gistikverband spreekt bij monde 
van vice-voorzitter Willem van der 
Schalk van een ‘stap in de goede 
richting’. Volgens hem laat de uit-
spraak van het Hof in Luxemburg 
een interpretatie toe van de Kader-
richtlijn, die uitdieping van de We-
ser, en dus ook de Elbe, mogelijk 
maakt.

FOLKERT NICOLAI

De verdieping en verbreding van 
de vaargeul van de Weser en de 
Elbe tussen de Noordzee en de 
havens van Bremerhaven en 
Hamburg is een stap dichterbij.

Het Europese Hof van Justitie ziet 
in aanpassing van beide rivieren 
niet per se een inbreuk op de Euro-
pese regelgeving. De hoogste Euro-
pese burgerrechter deed afgelopen 
week uitspraak in een rechtszaak 
die was aangespannen tegen de ver-
dieping van de Weser, bij Bremerha-
ven. De Europese Kaderrichtlijn 
Water verbiedt in beginsel rivier-
aanpassingen die tot een wijziging 
in de waterhuishouding leiden met 
gevolgen voor natuur en milieu. 

NIEUWBOUW RECHTSZAAK

Chinees geld voor 
koelrederij Seatrade  

Verdieping van Weser
en Elbe stap verder

Schiphol zegt haalbaarheidsstudie

toe voor farmaceutisch centrum.

ders voor dergelijke grote investe-
ringen. ‘Wij hebben in het zuiden 
van het land een speciaal warehouse 
voor farmaceutische producten 
neergezet, maar dat heeft heel lang 
leeggestaan.’ Bart Pouwels, direc-
teur business development van de 

Schiphol Group, wilde wel een lans 
breken voor een dergelijk overslag-
centrum en zegde alvast een haal-
baarheidsstudie toe. Volgens Pou-
wels valt daarnaast ook veel winst te 
behalen indien partijen snelle af-

handelingstrajecten voor farmaceu-
tische producten gaan opzetten. 
Voor perishables bestaan die fast la-
nes al. 
Manager Ferry van Ent van ACN 
vindt dat Schiphol de meeste facili-
teiten op farmaceutisch gebied wel 
in huis had, maar dat het schort aan 
‘goede communicatie’. Hij is blij dat 
de crisisbijeenkomst al ‘een stuk 
awareness’ voor het probleem heeft 
opgeleverd en dat Schiphol van 
daaruit in de ‘actiemodus kan gaan’. 
Volgens directeur René Tjong Tjin 
Tai van koelketenexpert Dyzle wa-
ren er slechts ‘kleine stapjes’ nodig 
om de marktplaats Schiphol op het 
juiste niveau te krijgen. Hij nodigde 
bedrijven op de luchthaven uit om 
samen een pilotproject op te zetten. 
Daarvoor meldden zich spontaan 
Swissport en de expediteurs Panal-
pina en IJS Global. 

JOHN VERSLEIJEN

Schiphol moet een stevige inhaal-
slag maken om in de lucratieve 
overslag van hoogwaardige medi-
sche producten de boot niet te 
missen.

De luchthavens van Brussel, Luxem-
burg en Frankfurt steken bij de af-
handeling van farmaceutische la-
dingstromen Schiphol de loef af in 
Europa, maar een Deltaplan om de 
concurrentiepositie van de Neder-
landse luchthaven te verbeteren is 
er nog niet. 
Dat werd duidelijk tijdens een goed 
bezochte crisisbijeenkomst van de 
Nederlandse luchtvrachtorganisa-
tie ACN over het onderwerp.
Het is vaak ‘bedroevend’ gesteld 
met de afhandeling van farmaceuti-
sche producten op Schiphol, vond 
beleidsadviseur Joost van Doesburg 
van verladersorganisatie EVO. ‘We 
staan gewoon met 5-0 achter.’ De 
oorzaak zoekt de belangenbeharti-
ger in de tegengestelde belangen in 
de logistieke keten op Schiphol, het 
ontbreken van een mondiaal kwali-
teitskeurmerk en het feit dat de 
commerciële afdelingen bij logistie-
ke dienstverleners de regie voeren 
en niet de operationele afdelingen. 
‘Dan gaat het mis, want verladers in 
de gezondheidszorg zoeken aller-
eerst naar kwaliteit.’ Prijs is volgens 
Van Doesburg van secundair belang. 
De beleidsadviseur riep de vracht-
bedrijven op Schiphol op snel ‘het 
voorbeeld’ van Brussels Airport te 
volgen en als branche of individueel 
het nieuwe mondiale keurmerk 
(CEIV Pharma) van de IATA te om-
armen. ‘Dat is het enige mondiale 
kwaliteitscertifi caat waar we wat 
aan hebben als verladers.’
Diverse andere vrachtpartijen in de 
logistieke keten op Schiphol leken 
daar ook wel wat voor te voelen, 
maar klaagden over de hoogte van 
de prijs om zo’n certifi caat te be-

machtigen. Het zou daarbij per be-
drijf al snel gaan om een bedrag van 
15.000 tot 20.000 euro. Ook general 
manager Jos Roeven van vrachtaf-
handelaar Swissport vond het certi-
fi caat ‘te duur’ en hoopte op de bij-
eenkomst medestanders voor een 

gemeenschappelijk farmaceutisch 
centrum op Schiphol, maar voorlo-
pig voelde hij zich op dat onderwerp 
meer een ‘roepende in de woestijn’. 
Expediteur DB Schenker zocht 
vooral ‘commitment’ van de verla-

Illustratie: Edward Ouwerkerk

SCHIPHOL  Crisisbijeenkomst rond haperende pillenlogistiek levert een pilot en stuk awareness op

‘We staan met 5-0 achter’
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EUROPESE SUBSIDIE  Karla Peijs: ‘Projectvoorstellen bij EU indienen nu er nog geld is’

KOEN MORTELMANS

 
Brussel heeft miljarden klaarliggen 
voor infrastructuur. Om kans te ma-
ken moeten de voorstellen gerela-
teerd zijn aan een van de negen ‘cor-
ridors’, die de EU als strategisch 
heeft aangeduid. Die corridors vor-
men het frame, waarop andere initi-
atieven later kunnen aanhaken.
Essentiële kenmerken zijn het mul-
timodale karakter van de corridors 
en het feit dat ze elk afzonderlijk 
meerdere landen met elkaar verbin-
den. En hoewel ze ook autowegen 
bevatten, blijft het doel zoveel mo-
gelijk langeafstandsvracht van de 
weg te halen.
Voor elke corridor is een coördina-
tor aangesteld, een ervaren persoon 
met politiek, academisch of zakelijk 
gewicht. De Nederlandse oud-mi-
nister en voormalig commissaris 
van de koningin in Zeeland Karla 
Peijs coördineert de verbinding tus-
sen de Rijn en de Zwarte Zee via de 
Main en de Donau, met vertakkin-
gen naar Tsjechië, Slowakije en 
Noordoost-Frankrijk. Peijs zelf be-
schouwt zich eerder als ‘facilitator’.
De corridor omvat ook de binnen-
waterverbinding tussen de Rijn-
Maasmonden en de Zwarte Zee. ‘In 
principe mag de coördinator-facili-
tator geen banden hebben met een 
van de betrokken landen’, legt ze 
uit. ‘Maar in Nederland, België en 
het noordwesten van Duitsland is 
de corridor al gerealiseerd.’ De as 
van de corridor is de Donau, die 
deels door niet-EU-gebied loopt. 
‘De huidige regelingen maken het 
mogelijk ook grensoverschrijdende 
werken in niet-EU-landen te onder-
steunen. Met de zes niet-EU-landen 
in de westelijke Balkan zijn daar-
over overeenkomsten gesloten.’
Voor onderhoudswerken op lange 
termijn is er een masterplan, met fi -
nanciering. ‘Maar op korte termijn 
is het schrapen voor het nodige 
geld. De meeste landen zitten krap 
bij kas. Prioritair op korte termijn 
binnen de Europese corridor is een 
vaargeul, die zoveel mogelijk dagen 
per jaar beschikbaar is. Nu kampen 
verschillende Donaulanden met 
droogteproblemen, zodat er in de 
zomer op sommige plaatsen geen 
diepgang van twee meter meer is. 
Een enkelvoudige oplossing is er 
niet, we zullen dit probleem op ver-
schillende manieren moeten aan-
pakken. Vergeet niet dat de Donau 
2.800 km lang is. Hongarije alleen 
telt al vijftig ‘bottlenecks’ en 700 ki-
lometer oever.’
De belangrijkste bottleneck ligt 
echter in Duitsland en is eerder een 
politiek obstakel. ‘Onder druk van 
natuurorganisaties heeft de deel-
staat Beieren de Donau tussen 
Straubing en Vilshofen – bij Passau 

veiligheidsvoorschriften, seinge-
ving en dies meer op elkaar zijn af-
gestemd. Nu zijn er talrijke uiteen-
lopende procedures en systemen 
van kracht. Het streven is om op 
heel de Donau tot één eenvormige 
reglementering te komen, naar 
voorbeeld van de Rijn. Wil de bin-
nenvaart kunnen concurreren met 

het wegvervoer, dan moeten bin-
nenschippers net als truckers met 
een ‘single document’ kunnen wer-
ken. Daarom moeten de verschil-
lende douane-administraties ge-
koppeld worden en mogen hun 
procedures geen vertragingen ople-
veren.’
De EU mikt op de realisatie van 

– uitgeroepen tot ‘vrij stromende’ 
rivier. Die status legt verregaande 
beperkingen op aan de uitvoering 
van waterbouwkundige werken. 
Daarom heeft Duitsland gekozen 
voor een variant op het oorspronke-
lijke plan. Nu is de Donau er minder 
dan 200 dagen per jaar bevaarbaar. 
De Duitse variant zou dit op 220 à 
240 dagen brengen. Maar in het oor-
spronkelijke Europese plan was 
sprake van 325 dagen.’ 
Transportbedrijven staan niet te 
springen om te investeren in een ri-
vier die een derde van het jaar onbe-
vaarbaar is. Peijs respecteert het be-
lang dat Duitsland aan de natuur 
hecht. ‘We moeten die Duitse keuze 
vanuit economisch oogpunt niet 
dramatiseren. Niemand zou ooit 
van Rotterdam naar Konstanta wil-
len via binnenwateren. Dat kan veel 
sneller en goedkoper over zee. De 
Donau is veel interessanter voor 
deeltrajecten, zoals van Konstanta 
naar Boedapest. Het is wel jammer, 
omdat de verbinding met Rijn en 
Main daarmee in gevaar komt.’
 
Papieren hindernissen
Peijs onderstreept dat een Europe-
se corridor zich niet beperkt tot de 
materiële infrastructuur. ‘Voor be-
drijven zijn de corridors alleen ren-
dabel als de douaneformaliteiten, 

kernprojecten in de corridors rond 
2030 en de aansluitende (compre-
hensive) projecten tegen 2050. 
Voor de call 2014 – in feite een bun-
deling van diverse calls – zijn 735 
voorstellen ingediend, samen goed 
voor een waarde van 36,7 miljard 
euro. Dit is ruim drie keer meer dan 
het beschikbare budget van 11,9 mil-
jard euro. Als de initiatiefnemers 
van de projecten die vrijdag 10 juli 
geselecteerd worden, binnen twee 
jaar geen concrete stappen zetten 
om hun project te verwezenlijken, 
dan gaat het geld terug in de Euro-
pese pot, waar het beschikbaar 
komt voor al goedgekeurde projec-
ten – ‘en dat zijn er veel’ – die wel 
rijp zijn. 

Nieuwe call
In de loop van dit jaar zal de EU 
weer een nieuwe call uitschrijven. 
‘Ik raad de gegadigden stellig aan 
om nu in te stappen’, zegt Peijs. 
‘Vermoedelijk zal het de laatste keer 
zijn dat de EU-lidstaten zoveel be-
lastinggeld ter beschikking willen 
stellen.’ Dat een call ruim wordt 
overschreven vindt Peijs geen pro-
bleem. ‘Het kiezen van de beste 
voorstellen uit een ruim aanbod 
verhoogt de slaagkans.’
De eerste Europese stappen om dit 
gezamenlijk transportprogramma 

uit te tekenen dateren uit 1994. In 
de twee opvallendste successen tot 
nog toe weegt het personenvervoer 
wel zwaar door: de hsl Amsterdam-
Brussel-Parijs en de brug over de 
Sont. De brug veranderde het 
woon- en werkpatroon tussen de 
zones Kopenhagen en Malmö.
‘De huidige corridors zijn multi-
modaal en impliceren zowel perso-
nen- als vrachtvervoer’, stelt Peijs. 
‘Voor de eerste keer gaat het om 
een echte Europese agenda. Hij be-
vat geen doelstellingen, maar ver-
plichtingen. En voor het eerst zijn 
ook de stedelijke knooppuntzones 
erin opgenomen. Dit betekent dat 
op dergelijke knooppunten verbin-
dingen tussen verschillende trans-
portmodi moeten komen: de spo-
ren voor goederentreinen moeten 
tot in de havens en luchthavens rij-
den, hogesnelheidslijnen voor pas-
sagiers moeten eveneens de lucht-
havens aandoen. Anderzijds 
moeten we niet ambitieuzer zijn 
dan economisch zinvol. Landen 
zoals Bulgarije en Roemenië heb-
ben nu geen hsl nodig, er zijn nog 
te weinig mensen die zo’n ticket 
nodig hebben en kunnen betalen. 
Maar het is wel nodig dat ze be-
trouwbare goederensporen krij-
gen, met treinen die 160 kilometer 
per uur kunnen rijden.’

Het zijn spannende dagen in Brussel voor de transportsector. De Europese lidstaten 

stemmen vrijdag 10 juli over welke infrastructuurprojecten Europese steun krijgen. Er zijn

ruim drie keer meer voorstellen ingediend dan waar geld voor beschikbaar is.

Miljardenbal met 9 kanshebbers

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

De corridors zijn 

alleen rendabel 

als procedures 

en formaliteiten 

zijn afgestemd.
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Vertrouwen laag in
scheepvaartsector

Deutsche Post
te dominant

Yusen doet distributie 
Xerox in hele Benelux

Cargolux: extra vlucht 
door chaos Calais

ONDERZOEK
Het vertrouwen in de scheep-

vaartindustrie is in zeven jaar 

niet zo laag geweest. Spelers in 

de sector hebben er zelf weinig 

fi ducie in. Dat blijkt uit onder-

zoek van het internationale con-

sultingbureau Moore Stephens. 

Spelers in de scheepvaart gaven 

de sector in mei een 5,3 op een 

schaal van één tot tien. Daarmee 

is het vertrouwen het laagst 

sinds 2008. In februari van dit 

jaar haalde de scheepvaartindu-

strie met een magere 5,5 nog net 

een voldoende. 

MEDEDINGING
Deutsche Post heeft in het verle-

den zijn dominante marktpositie 

in Duitsland misbruikt. Dat heeft 

het Bundeskartellamt laten we-

ten. Deutsche Post is verplicht 

tegen een vergoeding de eindbe-

zorging op zich te nemen van 

poststukken van concurrenten. 

Daarvoor moesten andere post-

bedrijven meer betalen dan 

sommige klanten van Deutsche 

Post zelf. Deutsche Post paste 

het prijsbeleid aan.

LOGISTIEK
Kopieermachinefabrikant Xerox 

heeft zijn contract met Yusen Lo-

gistics Benelux, dat gold voor op-

slag en distributie in Nederland, 

uitgebreid naar België en 

Luxemburg. Yusen verzorgt nu in 

de hele Benelux voor Xerox de 

opslag, transportvoorbereiding, 

afl evering en montage van on-

der meer kopieerapparaten en 

printers. In België gebeurt dat 

via het logistieke centrum van 

Yusen in Herentals.

LUCHTVRACHT
Cargolux heeft afgelopen week-

einde twee extra vrachtvluchten 

uitgevoerd tussen Londen 

Stansted Airport en Luxemburg. 

De vluchten waren een nood-

greep om lading op tijd in Lon-

den en het groothertogdom te 

krijgen. Door de staking van het 

Franse ferry-personeel in Calais 

vorige week was de aanvoer en 

afvoer van een aantal grote ver-

laders zo ontregeld dat Cargolux 

werd ingehuurd.

KORT

ROB MACKOR

De Duitse NSB Reederei heeft als 
eerste ter wereld een van haar 
containerschepen laten verbre-
den met het oog op de verbreding 
van het Panamakanaal.

Dat gebeurde op de werf Huarun 
Dadong in Shanghai. Volgens COO 
Tim Ponath ‘heeft nog nooit ie-
mand eerder een compleet contai-
nerschip in de lengte in tweeën la-
ten zagen’. Door de verbreding is de 
capaciteit van het schip met 30% ge-
groeid tot 6.336 teu. Het draagver-
mogen nam met bijna 60% toe. Het 
vaart in een MSC-dienst tussen Azië 
en Zuid-Amerika en heet ‘MSC Ge-
neva’. NSB laat nog twee MSC va-
rende zusterschepen ‘jumboïseren’. 

Daarmee voorkomt de rederij dat de 
nog geen tien jaar oude schepen 
voortijdig naar de sloop moeten. 
NSB verwacht dat de huidige Pana-
max-schepen (tot circa 4.800 teu) 
een groot deel van hun waarde ver-
liezen als begin volgend jaar het ver-
brede Panamakanaal open gaat. Ze 
kunnen dan niet meer concurreren 
met de nieuwe generatie Panamax-
schepen van bijna 6.500 teu.
Het schip werd eerst in de breedte 
in twee stukken gezaagd, die vervol-
gens gesplitst en verbreed werden 
van 32 tot 40 meter. Behalve nieuwe 
secties in de langsrichting, werd 
ook een deel van het achterschip 
vervangen en kwam er een nieuwe 
voorsectie met een nieuwe bulb. 
Daardoor groeide het ook in de 
lengte, van 275 tot 283 meter.

GERT VAN HARSKAMP

Rederijen zien Gdansk als een 
goed alternatief voor Benelux- en 
Duitse havens voor containerver-
voer naar Midden-Europa.

De G6-alliantie van APL, Hapag-
Lloyd, Hyundai, MOL, NYK en 
OOCL voegt per 10 augustus de ha-
ven van Gdansk toe aan het vaar-
schema van Loop 7 tussen Azië en 
Europa. Daarmee wordt de 84-daag-
se rotatie Qingdao, Shanghai, Hong-
kong, Yantian, Singapore, Rotter-
dam, Hamburg, Gdansk,  
Southampton, Singapore, Yantian 
en Qindao. De alliantie gebruikt elf 
schepen voor deze dienst met ge-
middeld 13.500 teu aan capaciteit.
De Franse rederij CMA CGM en de 

2M-alliantie van Maersk Line en 
MSC gingen G6 al voor met calls in 
Gdansk op de dienst tussen het Ver-
re Oosten en Europa. Volgens de 
Britse maritiem consultant Drewry 
een bewijs dat de Poolse haven een 
steeds belangrijkere spil wordt in 
het containervervoer en een goed 
alternatief is voor doorvoer via ha-
vens in de Benelux en Duitsland.
Polen is het enige Noord-Europese 
land waar de containeroverslag de 
afgelopen tien jaar continu is blij-
ven stijgen. Polen verwerkt slechts 
een vijfde van wat Duitsland, de 
grootste Europese markt van Azia-
tische goederen, afhandelt. Het 
aandeel stijgt echter snel. Afgelo-
pen jaar werd er 1,2 miljoen teu af-
gehandeld in Gdansk. In 2010 was 
dat nog 451.000 teu.

‘MSC GENEVA’MIDDEN-EUROPA

Breder Panamakanaal, 
breder containerschip

Gdansk eist zijn deel 
van containerkoek op

Volgens de laatste ramingen gaat het 

hele tunnelproject 7,4 miljard kosten.

van Noord-Europa. Duitsland ziet 
dat belang ook wel, maar hikt de 
laatste tijd aan tegen de kosten die 
aan Duitse kant zullen moeten wor-
den gemaakt om die verbinding op-
timaal te verwezenlijken.

Schop in de grond
Misschien hadden de verkeersminis-
ters van beide landen, de Deen Mag-
nus Heinecke en zijn Duitse collega 
Alexander Dobrindt, er eind februari 
al lucht van gekregen dat Brussel 
minder toeschietelijk zou zijn dan 
was verwacht. Ze gingen er toen al 
van uit dat de aanleg van de tunnel 
met toebehoren langer zou duren. 
Heinecke dacht dat de opening pas 
na 2022 zou plaatsvinden, Dobrindt 
hield het op 2024. Nu is het zelfs de 
vraag of de eerste symbolische schop 
binnenkort, zoals eerder gepland, de 
grond in zal gaan.

FOLKERT NICOLAI

De projectleiders van de nieuwe 
Fehmarnbelttunnel zijn ge-
schrokken van de bijdrage die 
Brussel voor dit project op tafel 
wil leggen. Die is veel lager dan 
waarmee werd gerekend.

De Fehmarnbelttunnel, aan te leg-
gen tussen Noord-Duitsland en 
Zuid-Denemarken, hangt maar weer 
eens aan een zijden draadje. De fi -
nanciële bijdrage die de Europese 
Commissie voor de uitvoering van 
het miljardenproject overheeft, is de 
Deense projectorganisatie lelijk te-
gengevallen. Dat maakt het voor de 
Denen nog moeilijker Duitsland 
over de streep te halen om zijn bij-
drage aan de bouw op tafel te leggen.
Europees Transportcommissaris 
Violeta Bulc haalde vorige week de 
sluier af van een subsidieprogram-
ma waarmee tal van infrastructure-
le projecten in de Unie moeten wor-
den vlotgetrokken. In een eerste 
fase komt 13,1 miljard euro aan 
Brusselse steun voor deze zogehe-
ten TEN-T-projecten beschikbaar. 
Later wordt dat bedrag ruwweg ver-
dubbeld. Als nationale en regionale 
overheden en particuliere geld-
schieters daaraan hun eigen bijdra-
gen toevoegen, kan uiteindelijk een 
veelvoud van de EU-bijdrage wor-
den geïnvesteerd.
De Fehmarnbelttunnel behoort tot 
de plannen die – evenals bijvoor-
beeld ‘Seine-Nord’, de moderne 
vaarweg tussen de regio Parijs en 
het Belgische Scheldebekken – op 
vele honderden miljoenen euro van 
de Europese Commissie kunnen re-
kenen. Voor de eerste fase trekt 
Bulc hiervoor 589 miljoen euro aan 
subsidie uit. De Transportcommis-
saris spreekt van een bijdrage van 
40% van de projectkosten voor de 
tunnel tussen het Duitse Fehmarn 
en het Deense Lolland, die in die 

eerste fase dus op 1,47 miljard euro 
worden besomd.
Maar dat is niet het hele verhaal. Vol-
gens de laatste ramingen gaat de hele 
tunnel, met inbegrip van aanpassing 
van de toevoerwegen en –spoorwe-
gen in Noord-Duitsland, zeker 7,4 

miljard euro kosten. Het grootste 
deel van dat geld wordt in de tunnel 
zelf gestoken, die, zoals Duitsland en 
Denemarken in een verdrag hebben 
vastgelegd, geheel door de Denen zal 
worden bekostigd. Dat is het pro-

bleem niet, ook niet nu Brussel min-
der steun belooft dan waarop eigen-
lijk was gerekend.
Denemarken wil graag af van het 
vele wegvervoer dat nu door Jut-
land zijn weg zoekt tussen Scandi-
navië en zuidelijker delen van Euro-

pa. De nieuwe tunnel van ruim 
zeventien kilometer lengte moet 
straks voor een veel vlottere verbin-
ding zorgen tussen Duitsland en 
Kopenhagen, met doorverbinding 
naar het Zweedse Skåne en de rest 

Zo moet hij worden. Maar of het werk aan deze tunnel binnenkort begint, valt nog te betwijfelen. Beeld: Fehmarn AS

FEHMARNBELT  Projectleiders nieuwe Deens-Duitse tunnel moeten weer gaan rekenen

‘Steun uit Brussel valt tegen’
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ROB MACKOR

Nederland doet het steeds beter 
in het goederenvervoer en de lo-
gistiek. Dat stelt minister Mela-
nie Schultz (I en M) naar aanlei-
ding van de Monitor Logistiek en 
Goederenvervoer.

Dat is een bundeling van statistie-
ken van het CBS en verder onder 
meer van het Kennisinstituut Mobi-
liteit, Havenbedrijf Rotterdam, 
Schiphol, de Wereldbank, de Mari-
tieme Monitor en het Kadaster. Vol-
gens de minister ‘draait de Topsec-
tor Logistiek inmiddels op volle 
toeren, waarbij de meerwaarde zit 
in de samenwerking en betrokken-
heid van alle partijen in de gouden 
driehoek van overheid, bedrijfsle-
ven en kennisinstellingen’.
Volgens de Monitor werd in Neder-
land in 2013 zo’n 1,7 miljard ton goe-
deren vervoerd. De sector als geheel 
was het jaar ervoor goed voor een 
toegevoegde waarde van 53 miljard 
euro, een groei van 5% ten opzichte 
van 2010. In dat bedrag zitten ove-
rigens niet alleen transportbedrij-
ven en logistieke dienstverleners, 
maar ook onder meer  havenbedrij-
ven, brancheverenigingen, banken, 
ict-leveranciers, industrie, bouw, 
groot- en detailhandel.

Slimmer
De sector is met 646.000 arbeids-
plaatsen bovendien goed voor 9% 
van de totale werkgelegenheid, zo 
wordt in de Monitor voorgerekend. 
Die is met een toename van 3,5% per 
jaar in de periode 2010-2012 een 
stuk sneller gegroeid dan het Ne-
derlandse gemiddelde van 0,4 % per 
jaar.
Volgens de minister vertegenwoor-
digt de hele logistieke functie dus 
een groot maatschappelijk belang 
en is het ook voor andere sectoren, 
zoals de tuinbouw, dienstverlening, 

telecom en energie, belangrijk dat 
die goed blijft presteren. Toch wil ze 
niet inzetten op ongebreidelde 
groei, maar moet het vooral ‘slim-
mer’.
‘Meer bundeling van goederenstro-
men, een hogere beladingsgraad 
van vrachtwagens, treinen en sche-
pen en beter benutten van al deze 
vervoersopties. Het doel is een be-
tere logistiek, met relatief minder 
vrachtwagenkilometers en CO2-
uitstoot’, zo schrijft ze in de begelei-
dende brief aan de Tweede Kamer.
Overigens valt vooral de groei van 
de zogenoemde wederexport op. 
Daarbij gaat het om geïmporteerde 
goederen die na een behandeling, 
zoals assemblage, weer worden uit-
gevoerd. Die verdubbelde in tien 
jaar tot 200 miljard in 2013.

Wereldbank
Schultz wil de samenwerking in de 
Topsector Logistiek doorzetten en 
‘synergie bewerkstelligen tussen 
private en publieke belangen’. Ze 
wijst erop dat het kabinet in 2014 al 
15 miljoen euro beschikbaar heeft 
gesteld voor 50% cofi nanciering van 
de activiteiten van het bedrijfsleven 
in de Topsector Logistiek en dat 
daar recentelijk voor de komende 
jaren nog 29 miljoen euro aan is toe-
gevoegd.
Ze wijst erop dat Nederland in de 
jongste editie (over 2014) van de 
ranglijst van de Logistics Perfor-
mance Index (LPI) van de vijfde 
naar de tweede plaats is gestegen. 
De ranglijst wordt tweejaarlijks 
door de Wereldbank opgesteld. Al-
leen Duitsland doet het nog iets be-
ter en staat dan ook op de eerste 
plek, terwijl het brons voor de Bel-
gen is. De rest van de top-10: het 
Verenigd Koninkrijk, Singapore, 
Zweden, Noorwegen, Luxemburg, 
VS en Japan. Twee jaar eerder voer-
den Singapore en Hongkong (nu 
nummer 14) de lijst nog aan. 

MONITOR

Logistiek Nederland 
bijna wereldkampioen

Die is gebaseerd op het aantal uit-
vaarverboden dat autoriteiten op-
legden na het constateren van ern-
stige gebreken. Nederlandse 
schepen, die verhoudingsgewijs 
vaak bezoek krijgen van PSC-in-
specteurs,  overkwam dat in de afge-
lopen drie jaar 79 keer.

Bahama’s op drie
Opmerkelijk is de opmars van de 
VS, die in vier jaar tijd oprukten van 
plaats 45, en daarmee toen op de 
grijze lijst van gemiddelde landen 
stond, naar de negende plek. In ver-
gelijking met vorig jaar is dat een 
sprong van zeventien plaatsen. Iets 
dergelijks geldt ook voor de Baha-
ma’s, die van elf naar drie gingen. 
De volledige top-10, met tussen 
haakjes de positie van 2013: Frank-

Nederland slaagt er maar niet in 
om te klimmen op de ranglijst van 
scheepsvlaggen, die Port State 
Control (PSC) jaarlijks opstelt.

Na de val in 2012 van de vierde naar 
de vijftiende plaats, staat de drie-
kleur in de rangschikking over 2014 
voor de tweede achtereenvolgende 
keer op de negentiende plek. Minis-
ter Schultz (I en M) kondigde in 
2012 aan dat Nederland zo snel mo-
gelijk terug moest in de top-10.
Ook Duitsland is daar vorig jaar uit-
gevallen. De oosterburen staan op 
de vijftiende plek, zes plaatsen lager 
dan in 2013. In de drie jaar daarvoor 
stond het land op de eerste of twee-
de plaats. Beide landen staan nog 
steeds wel op de ‘witte lijst’ van 43 
landen met een gemiddelde score.

rijk (1), Hongkong (6), Bahama’s 
(11), Noorwegen (2), Zweden (3), 
Isle of Man (12), Denemarken (4), 
Verenigd Koninkrijk (7), VS (26) en 
Italië (5). Naast Duitsland viel ook 
Finland als traditioneel maritiem 
georiënteerd land uit de top-10, en 
belandde op de zestiende plaats.
De zwarte lijst van de slechtst pres-
terende vlaggen bevat dit jaar tien, 
voor het merendeel exotische, na-
men. Het bontst maakte Tanzania 
het, dat dankzij 51 vaarverboden op 
313 inspecties op de laatste plaats be-
landde. Moldavië deed het met 80 uit 
593 niet veel beter. De andere acht 
landen, van laag naar hoger, zijn: 
Togo, de Cook Eilanden, de Domini-
caanse Republiek, de Comoren, Be-
lize, Saint Vincent en de Grenadines, 
Cambodja en Sierra Leone. RM

PORT STATE CONTROL

Nederland nog net in jaarlijkse 
top-20 van beste scheepsvlaggen

FOLKERT NICOLAI

Verkeer en vervoer zijn ‘goed’ 
voor een vijfde deel van alle broei-
kasgassen in Nederland. Maar het 
levert nu ook een steeds grotere 
bijdrage aan de terugdringing van 
dat probleem, blijkt uit recente 
CBS-cijfers.

De Nederlander is een enthousiaste 
fi etser. Elke Nederlander, zuigelin-
gen en bejaarden meegerekend, 
heeft één fi ets, of, iets nauwkeuri-
ger, 1,1 rijwiel, dus een hele fi ets en 
een reservewiel. De gemiddelde 
Deen en Duitser komen aan 0,8 fi ets 
per hoofd, Noren en Zweden aan 0,7 
en Japanners aan 0,6. Onze zuider-
buren? België zit in een pelotonne-
tje samen met Zwitserland, Italië en 
de Verenigde Staten, met elk 0,5 
fi ets. Op een halve fi ets had Eddy 
Merckx nooit vijf keer de Tour de 
France kunnen winnen. Misschien 
niet één keer, al moest je bij hem 
nooit iets uitsluiten.
Dat Nederlanders wat vaker de fi ets 
pakken – de cijfers hierboven zijn uit 
het rapport Transport en Mobiliteit 
2015 van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek – draagt lekker bij aan 
de verduurzaming van het Neder-
landse mobiliteitssysteem. Maar ook 
de gemotoriseerde medemens, en 
zeker de professionele transportsec-
tor, doet zijn best, blijkt uit het CBS-
onderzoek. Sinds 1990 nam het aan-
tal gereden kilometers in het 
autoverkeer met een derde toe. Nog 
niet zo lang geleden ging dat gepaard 
met een evenredige stijging van de 
uitstoot van vervuilende stoff en.

Afname
Maar sinds 2009 is de emissie van 
stikstofoxide (NOx) door het ver-
keer en vervoer in Nederland met 
42% afgenomen en die van fi jnstof 
zelfs met 55%. De uitstoot van CO2, 
die de afgelopen kwarteeuw gestaag 

lijk voor de gehele CO2-uitstoot in 
het verkeer en vervoer. Daarvan valt 
53% toe aan het personenvervoer en 
26% aan het goederenvervoer door 
vrachtauto’s en zwaardere bestel-
bussen. De zeescheepvaart heeft 
een aandeel van ‘slechts’ 13%.

Zeevaart
Bij NOx liggen de verhoudingen een 
slag anders. Van de uitstoot daarvan 
door de sector verkeer en vervoer 
neemt de zeescheepvaart 45% voor 
haar rekening, het goederenvervoer 
over de weg 25%, de privé-automo-
bilist 15% en de binnenvaart 13%. 
Ook bij het fi jnstof is de zeevaart 
koploper met een aandeel van 40%, 
gevolgd door het personenwegver-
voer (28%), het goederenwegver-
voer (21%) en de binnenvaart met 
7%. Wat het fi jnstof betreft: verkeer 

opliep, is sinds enkele jaren ook aan 
het dalen. Dat is vooral te danken 
aan het vrachtverkeer. Het aantal 
vrachtauto’s met NL-kenteken is ja-
renlang sterk gestegen en bedraagt 
nu het dubbele van dat in 1990, al 
neemt het de laatste jaren ook weer 
licht af, omdat de rol van Nederland 
in het grensoverschrijdende vracht-
vervoer over de weg wordt overge-
nomen door Oost-Europeanen.
Ondanks die groei in aantallen is de 
productie van NOx en fi jnstof door 
trucks zeer sterk verminderd en 
gaat het nu ook beter met het terug-
dringen van kooldioxide. Dat is 
mooi, omdat ‘verkeer en vervoer’, 
dat ongeveer een vijfde bijdraagt 
aan de totale CO2-uitstoot in Ne-
derland, die bijdrage nu dus einde-
lijk vermindert. Het wegverkeer is 
zelfs voor bijna 80% verantwoorde-

TOUR DE FORCE  Wegverkeer weet nu ook CO2-uitstoot te verminderen
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7Conjunctuur & Markt

De eerste jaarhelft was voor de transportsector niet slecht. De Transportindex, die de activiteit meet in 

wegvervoer, zeevervoer en binnenvaart, gaf in de eerste zes maanden een historisch gezien vrij hoog 

bedrijvigheidsniveau te zien. Maar grosso modo was de eerste helft van vorig jaar, het eerste volle jaar van 

economisch herstel, net een tikje beter. De jaren daarvoor  – de Transportindex bestaat nu iets meer dan vier 

jaar – waren echter een stuk minder. De komende weken duiken we de zomerperiode in. Het effect daarvan 

zal vooral in het wegvervoer merkbaar zijn. Dat is elk jaar het geval en niets verontrustends.
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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 

EERSTE HALFJAAR WAS BEHOORLIJK GOED

ROB MACKOR

Gasunie en Groningen Seaports 
onderzoeken opnieuw de moge-
lijke bouw van een LNG-import-
terminal in Eemshaven.

Ze hebben dat in een gezamenlijk 
persbericht bekendgemaakt. Vijf 
jaar geleden werd in een vergelijk-
baar onderzoek geconcludeerd dat 
dit fi nancieel niet haalbaar was, om-
dat LNG op de wereldmarkt veel 
duurder is dan het Groningse aard-
gas en pijpleidinggas uit Rusland. Ze 
gaan nu samen met marktpartijen 
onderzoeken welke technische, lo-
gistieke en commerciële concepten 
geschikt zijn. 
Volgens de twee kan een nieuwe ‘fa-
ciliteit’ complementair functione-
ren aan de Gate Terminal van Gas-
unie en Vopak op de Maasvlakte. 
Daar wordt overigens nog steeds 
maar een klein deel van de capaci-
teit benut. De Groningers verwach-
ten dat LNG de komende jaren 
goedkoper wordt, doordat landen 
als Qatar, de VS en Australië de ex-
port van vloeibaar aardgas opvoe-
ren.

Gazprom
Gasunie heeft daarnaast aangekon-
digd dat het samen met het Russi-

sche Gazprom ‘een LNG-infra-
structuur’ wil opzetten voor de 
transportsector. De toplieden Han 
Fennema van Gasunie en Alexey 
Miller van Gazprom hebben hun 
handtekening gezet onder een over-
eenkomst op hoofdlijnen. 
Het gaat daarbij om kleinschalige 
toepassing van vloeibaar aardgas 
voor de transportsector in Noord-
west-Europa. Concrete projecten 
zijn er nog niet, maar volgens de 
twee gasbedrijven valt te denken 
aan levering van LNG aan de 
scheepvaart en het wegvervoer op 
locaties aan de Oostzeekust.
Gasunie en Gazprom willen bij-
voorbeeld samen ontvangsttermi-
nals opzetten waar LNG kan wor-
den opgeslagen en waaruit vloeibaar 
aardgas kan worden ingezet als 
brandstof voor bevoorrading van 
LNG-schepen en -voertuigen. Op 
deze plekken kan LNG ook weer 
gasvormig worden gemaakt om via 
pijpleidingen naar gebruikers te 
transporteren.
De twee springen met de samen-
werking in op de belangrijke rol die 
voor LNG wordt verwacht als scho-
ne brandstof voor de transportsec-
tor. Zo laten reders al schepen bou-
wen met motoren die ook op LNG 
kunnen draaien om zo aan de stren-
gere emissieregels te voldoen.

GAZPROM

Gasunie wil samen met Gazprom een ‘LNG-infrastructuur’ opzetten.

Gasunie/Eemshaven 
in LNG-onderzoek 

JOHN VERSLEIJEN

De vraag naar luchtvrachtvervoer 
neemt de laatste tijd weer af. 
Luchtvrachtanalist WorldACD 
vreest meer slecht nieuws voor de 
sector in de komende maanden.

De groei in de luchtvrachtsector 
was in mei met 1,8% ‘mager’ en het 
rendement daalde met 2% door la-
gere brandstoftoeslagen, aldus de 
consulent. Het vrachttarief zonder 
de heffi  ngen viel nog wel positief 
uit, maar WorldACD voegt er aan 
toe dat deze analyse met een korrel-
tje zout moet worden genomen.
De groei in mei kwam vooral voor 
rekening van Afrika (8%) en de re-
gio’s Midden-Oosten en Zuidoost-
Azië (5,5%). Het stijgende aanbod 

aan perishables (7%) en farmaceu-
tische producten (13%) was verder 
het enige goede nieuws uit de lucht-
vrachtindex van WorldACD.
Afrika zag de export van bederfelij-
ke goederen, vooral bloemen, in mei 
sterk stijgen met 12,2%, terwijl het 
volume in dit segment in Latijns-
Amerika met bijna 7% afnam. Alleen 
de export uit Colombia en Ecuador 
hield enigszins stand met lichte stij-
gingspercentages. In andere Zuid-
Amerikaanse landen zakte de uit-
voer met 10 tot 33% in, waarbij geen 
landen specifi ek worden genoemd.  
Europa blijft nog steeds de topbe-
stemming voor de Afrikaanse peris-
hables, maar WordACD noteert 
daar langzaam een steeds grotere 
verschuiving naar het Midden-Oos-
ten.

WORLDACD

Vraag naar vervoer 
luchtvracht zakt weg

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

ge post-crisisjaren, toe te schrijven. 
Die zetten het dieselverbruik in het 
wegvervoer onder druk.
Dat het brandstofverbruik afneemt, 
zelfs nu de economie weer wat aan-
trekt, komt ook door de opkomst 
van alternatieven voor diesel, zoals 
aardgas en elektriciteit. Daarmee 
wordt een voertuig per kilometer 
zuiniger aangedreven. Een vracht-
auto op stroom bijvoorbeeld is (zie 
ook pagina 8) veel duurder in aan-
schaf dan een dieseltruck, maar ver-
dient zich in de loop der jaren terug 
door een veel lager verbruik in die-
selequivalenten. Zeker aardgas kan 
zich de komende tijd bewijzen als 
volwaardig alternatief voor diesel.

Monitor
De publicatie van het CBS-rapport 
– het eerste in deze vorm over trans-
port en mobiliteit, maar het CBS is 
van plan het regelmatig te gaan uit-
brengen – viel samen met de aanbie-
ding van de ‘monitor logistiek en 
goederenvervoer aan de Tweede 
Kamer, door minister Melanie 
Schultz van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu. Het CBS leverde 
trouwens aan die monitor samen 
met het Havenbedrijf Rotterdam, 
de luchthaven Schiphol en het Ken-
nisinstituut Mobiliteit een fl inke 
bijdrage.
De monitor laat zien dat het aantal 
mensen werkzaam in de Nederland-
se transport- en logistieke sector 
tussen 2010 en 2012 met 3,5% is toe-
genomen tot 739.000. Ook al vielen 
bedrijven in die jaren weg door fail-
lissement en arbeidsplaatsen door 
inkrimping, de er werkende perso-
nen en de activiteiten kwamen el-
ders terecht en per saldo groeide de 
sector. Schultz liet in de Kamer we-
ten te streven naar een nog effi  ciën-
tere logistiek, met relatief minder 
vrachtautokilometers en een lagere 
CO2-uitstoot. De laatste jaren heb-
ben aangetoond dat dit kan.

en vervoer brengen hiervan 35% van 
alle uitstoot in Nederland in de 
lucht. Des te beter dus dat deze uit-
stoot door wegvervoermiddelen de 
laatste jaren sterk is verminderd.
Een van de oorzaken daarvan is dat 

het brandstofverbruik sinds de laat-
ste wereldoorlog aanvankelijk reus-
achtig toenam, maar de afgelopen 

vijf jaar ook fl ink is gedaald. Het CBS 
berekent dat verbruik in kilogram. In 
1946 werd door verkeer en vervoer in 
Nederland een half miljard kilo ver-
stookt, oplopend tot bijna zeven mil-
jard kilogram in 2010, maar weer ge-

daald tot 5,6 miljard kilo. Dat was aan 
zuiniger voertuigen te danken, maar 
ook aan de crisis, of althans de mati-

og ver, wel haalbaar

Dat we vaker de fi ets pakken draagt 

lekker bij aan de verduurzaming van 

het Nederlandse mobiliteitssysteem.
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8 Feature

Rijden op stroom: 
de knelpunten

FOLKERT NICOLAI

Diesel kan geleidelijk plaatsmaken voor elektriciteit als ‘brandstof’ voor vrachtauto’s, 

bleek vorige week uit een eerste artikel over proeven met rijden op stroom. Maar er zijn 

nog heel wat knelpunten weg te nemen.

Elektrische vrachtauto’s zijn duur in de 
aanschaf, minder betrouwbaar dan die-
selvoertuigen en staan langer stil omdat 
een onderdeel niet snel leverbaar is. Zon-
der subsidie kunnen ze op kostprijs per 
kilometer niet concurreren met een die-

sel. Ze hebben moeite met hellingen, zoals heuvelachtig 
landschap en sommige steile bruggen in Amsterdam. 
Voor lichtere voertuigen is de aandrijfl ijn te licht. Een 
‘echt groot probleem’ is verder de verwarming.
Wie deze opsomming leest, zal onwillekeurig denken: 
laat maar zitten, dat elektrische rijden. Maar de acht be-
drijven die meededen aan het ‘proeftuinproject’ Elek-
trisch Bezorgen, zien het anders. Want de proef, met acht 
elektrische vrachtauto’s van evenveel transportbedrij-
ven, is al met al prima bevallen. Dat blijkt uit hun evalu-
atie van de testperiode die onlangs werd afgesloten.
De voertuigen rijden veel zuiniger dan de dieselvarian-
ten, leveren over het algemeen goede rijprestaties, het 
opladen kost niet te veel tijd, de actieradius is ruim vol-

doende om ze in stedelijk distributiewerk in te zetten 
en de chauff eurs zijn te spreken over het rijcomfort. Af-
gezien dan even van die verwarming. En er is het in-
drukwekkende milieuvoordeel. Een elektrische truck 
stoot geen gram vervuilende stoff en uit. Ook is de mo-
tor geluidsarm, wat zeker in drukbevolkte gebieden een 
duidelijk pré is.

Besparing van 60%
De acht vrachtauto’s, die werden geleverd door Hytruck 
en die in de jaren 2013 en 2014 in gebruik zijn genomen, 
reden sindsdien samen ruim 85.000 kilometer. Het ver-
bruik bedroeg gemiddeld 1 kilowatt-uur per kilometer, 
waarmee een besparing van 60% werd bereikt in verge-
lijking met dieselvrachtauto’s. Met dat zuinige verbruik 
moet de hoge aanschafprijs – een elektrotruck is zo-
maar twee keer zo duur als een dieseltruck – er over een 
langere periode worden uitgehaald.
Aan de proef namen de verhuizers Boudesteijn uit Be-
verwijk, Deudekom uit Amsterdam en Aad de Wit uit 

Castricum deel, evenals de distributievervoerders Pe-
ter Appel uit Middenmeer, G. van der Heijden uit Rid-
derkerk, De Rooy Transport uit ’t Goy bij Utrecht en 
Vroegop-Windig uit Amsterdam, een deelnemer aan 
het 020Stadsdistrutie-project in de hoofdstad. Een 
vreemde eend in de bijt was 2Switch uit Arnhem, die 
met zijn elektrotruck kringloopartikelen vervoerde.
De acht voertuigen waren in verschillende maten uitge-
voerd. Sommige hadden een totaalgewicht van 12 ton, 
andere van 16 en enkele van 18 ton. De twaalf- en zes-
tientonners hebben een lichtere aandrijfl ijn, hetgeen de 
trekkracht uit stilstand negatief beïnvloedt. Door hun 
sterkere motor hadden de achttientonners daar geen 
last van. Gemiddeld legden de vrachtauto’s per dag 45 
tot 50 kilometer af. In het fi jnmazige distributievervoer 
lag dat tussen de 40 en 80 kilometer, met uitschieters 
tot 120 kilometer, omdat ’s avonds nog een extra pen-
del werd gereden. Trucks in het regionale vervoer kwa-
men aan dagelijkse kilometrages van 80 tot 120, soms 
oplopend tot 200.
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straling’ in de markt. Zijn klanten zijn lang niet altijd 
bereid meer te betalen voor duurzamer vervoer, zoals 
Jan Boudesteijn van het gelijknamige verhuisbedrijf vo-
rige week in zijn eerste analyse van de proef al liet we-
ten. Maar een verhuizer met een gunstige ecologische 
‘voetafdruk’ geniet wel al snel de voorkeur als zijn prijs-
kaartje niet hoger uitpakt dan dat van een ‘dieselverhui-
zer’. Voor vervoerders in de fysieke distributie is de stil-
le motor een argument in de markt.
Een van de verladers die bij de proef waren betrokken, 
was Heineken. Elektrisch vervoer illustreert niet alleen 
de ambitie van Heineken om de ‘groenste’ bierbrouwer 
ter wereld te worden, maar versterkt ook de band tus-
sen deze verlader en zijn huisvervoerder. De acht deel-
nemers aan de proef hebben uiteraard de achtergron-
den van hun initiatief fl ink uitgedragen op beurzen en 
evenementen.
Bij het project werden alle prestaties van de acht voer-
tuigen voortdurend ‘live’ in de gaten gehouden met een 
systeem waarin zogenoemde dataloggers in het voer-
tuig voortdurend gegevens verzenden, die op een cen-
trale server worden gezet en daarna kunnen worden ge-
analyseerd.
De elektrische voertuigen blijven op de weg. De bedoe-
ling is dat ze de komende tijd nog eens het dubbele van 
het tot nu toe afgelegde aantal kilometers gaan rijden, 
ongeveer 160.000 kilometer samen. Aan hun elektri-
sche vloot voegen de acht echter voorlopig waarschijn-
lijk geen nieuwe voertuigen toe. Technisch is het rijden 
ermee inmiddels aardig op streek, maar de aanschaf-
prijs blijft een belangrijke drempel.

De actieradius, die uiteenliep van 150 tot 250 kilometer, 
was in alle gevallen ruim voldoende om in de gewenste 
transportafstand te voorzien zonder te hoeven bijla-
den. Er ontstonden ook geen problemen bij de plan-
ning. Die actieradius is overigens niet zomaar te vergro-
ten, want daarvoor zijn zwaardere batterijpakketten 
nodig, die de aanschaf van het voertuig weer duurder 
maken.
De acht trucks hebben eigen laders aan boord die de 
pakketten batterijen in vier tot hoogstens zes uur kun-
nen opladen. Daarvoor is dan wel een 63 Ampère/400 
Volt-aansluiting nodig, die in de praktijk lang niet 
overal viel te realiseren. Dan werd voor een lager am-
pèrage gekozen, hetgeen de laadtijd verlengt. De lan-
gere laadtijd was echter voor de deelnemers geen 
struikelblok.
De chauff eurs waren goed te spreken over het comfort 
en de rij-eigenschappen. Een algemene klacht van hun 
kant gold echter de verwarming. Het blijkt lastig met 
een elektrische ‘kachel’ de cabine evengoed te verwar-
men als met een verwarming op basis van diesel. Daar 
staat weer tegenover dat de koeling van de laadruimte 
wel perfect op elektriciteit werkt.

Hellingen
Een probleem bleek soms ook dat vooral de kleinere 
uitvoeringen van de elektrische vrachtauto door hun 
beperkte motorvermogen moeite hebben met hellin-
gen. Dat bleek in Amsterdam bij de vele bruggen met 
een relatief steile oprit, het bleek ook in Arnhem en om-
geving, waar het terrein heuvelachtiger is. 2Switch, de 

kringlooporganisatie die in en rondom Arnhem aan de 
proef deelnam, deed als ervaring op dat dit geacciden-
teerde terrein vooral hoge eisen stelt aan de wijze van 
besturen.
Het grootste knelpunt waar de acht deelnemers en 
truckleverancier Hytruck tegenop liepen, kwam neer 
op een ‘kip-of-ei-kwestie’. Er rijden nog niet zoveel 
elektrische vrachtauto’s rond in Nederland, waardoor 

het ook aan een dealerorganisatie van voldoende schaal 
ontbreekt. Daardoor moesten vervoerders bij kinder-
ziekten van het voertuig soms lang op een bepaald on-
derdeel wachten, waardoor de inzetbaarheid werd be-
perkt. Daar wordt door Hytruck wel aan gewerkt, maar 
dit kost nog even tijd.
Elektrisch rijden geeft de vervoerder een ‘positieve uit-

De actieradius, van 150 tot 

250 kilo meter, was in alle 

gevallen voor het gewenste 

transport ruim voldoende.
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Het web giet 
mooie oude wijn 
in nieuwe zakken

elektronische reisgidsen, tuiniers- en loodgietersdien-
sten. Goederen en diensten die men, met simpele elek-
tronische betalingssystemen, in de eigen woning kan la-
ten aanrukken.

Kar-met-paard
Bij ons ouderlijk huis in Abcoude kwam, een halve eeuw 
geleden, dagelijks de heer Fluit voorbij, op zijn kar-met-
paard, waarop hij zijn boerderijverse zuivelwaren had 
uitgestald. Bij mijn oma in Amsterdam deed de heer 
Koekenbier precies hetzelfde en bij oma Groningen ie-
mand anders, wiens naam ik vergeten ben. Oma Gro-
ningen liet ook de ‘jongen’ van slager Schripsema langs-
komen aan de Korreweg met een zending dikke 
riblappen en rollades, die ze op het warmhoudpitje van 
haar enorme fornuis, onder de Groninger Gezinsbode, 
uren liet sudderen.
Groenteboeren maakten een zelfde tocht langs de hui-
zen, evenals de scharensliep, de handelaar in garen en 
band, de bakker – na telefonische bestelling, twee vol-
koren, één rol beschuit – en de kruidenier, om het via 
‘het boekje’ bestelde af te leveren. Thuiswinkelen? Slow 
cooking? Daar zijn ze hoogst waarschijnlijk al ver voor 
de Middeleeuwen mee begonnen. Jongens, kom eens 
met iets nieuws.
Die oude, mobiele huis-aan-huiswinkels hadden trou-
wens allemaal, net als onze moderne Saïd van Dynalo-
gic, een eigen tracking-and-tracingsysteem om hun 
aantocht kenbaar te maken. Het paard van Koekenbier 

Om één uur ga ik er maar eens voor 
zitten. De bestelwagen van Dynalo-
gic is op adres zeven aangekomen, 
ergens in Rijswijk, zegt het scherm-
pje waarop de consument precies 
kan zien waar zijn bestelling rond-

rijdt. Ons huis staat als vijftiende afl everadres op de 
rol. Nog acht huizen te gaan dus, maar Saïd, de chauf-
feur van dienst, zet er ineens de sokken in en staat 
een halfuur later voor de deur in Delft-Zuid met mijn 
twee pakketten. Hij deponeert ze keurig in de hal, om 
het hoekje.
We bestelden vorig jaar in Nederland samen voor een 
waarde van 14 miljard euro aan goederen en diensten 
via internet, heeft Thuiswinkel.org berekend. Het bete-
kent een groei van 8,4% in vergelijking met 2013. Die ‘e-
commerce’, zoals het webwinkelen in goed Engels-Ne-
derlands wordt genoemd, neemt al jaren met zulke 
groeicijfers toe. Eén op de vijf Nederlanders bestelt wel 
eens iets, of soms heel veel, via internet, met afl evering 
thuis of bij een afhaalpunt in de buurt. Van alle winkel-
verkopen gaat het om 5%.
Hoewel ik, als begin-zestiger, nog een vreemdeling ben 
in het Jeruzalem van het internetwinkelen, heb ik feite-
lijk mijn hele leven al tot de thuiswinkelaars behoord. 
Er is niets nieuws onder de zon. Met als enige verschil 
dat we nu over internet beschikken en zich daarop een 
keur aan winkels aanbiedt, met een steeds groter, bre-
der en dieper assortiment aan ‘food’ en ‘non-food’, 

‘De groei van e-commerce 

is nauwelijks bij te houden’, 

stelt Henk Kammeraat van 

UPS in dit dossier. Sterker 

nog: door de opmars van 

online winkelen is van de 

traditionele zomerdip die 

pakketbezorgers kenden 

niets meer over. Redacteur 

Folkert Nicolai komt tot de 

conclusie dat thuiswinkelen 

helemaal niet revolutionair 

is; slechts de online 

connectie tussen klant en 

leverancier is nieuw.

FOLKERT NICOLAI

Het ‘boekje’ van de kruidenier, de slagersjongen op zijn bakfi ets, 
het paard van de melkboer in de straat. Thuiswinkelen is stokoud. 
Het enige moderne eraan is internet.
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de kinderen komen. Dat is het werkelijke drama dat aan 
de invasie van het grootwinkelbedrijf kan worden toe-
geschreven. In landen als Duitsland, Oostenrijk en 
Spanje heeft oma nog steeds wel een ‘Spar’ of ‘El Arbol’ 
in de buurt, die eventueel bereid is na zessen thuis te 
bezorgen.

Webwinkelen
Dat het webwinkelen veld wint, is uit dat oogpunt een 
zegen. Een echte revolutie is het niet, want in zekere zin 
keren we terug naar het verleden. Maar ‘e-commerce’ is 
de emancipatie van de minder mobiele mens, en daar 
krijgen we er door de vergrijzing nog veel meer van. 
Oma kan de rollator in het halletje laten staan en rustig 
wachten op de bezorger van haar maaltje en het voer 
voor haar lieve, eveneens stokoude, kat.
Het luidt ook de onthaasting in van drukbezette twee-
verdieners, tot wier taken het eveneens behoort de kin-
deren naar school te brengen en van school weer af te 
halen. Webwinkels zijn in toenemende mate genegen 
met de ‘venstertijden’ van de klant rekening te houden. 
De afdeling planning van hun vervoerders leert daar-
mee bij het uitstippelen van de optimale bezorgroute 
rekening te houden.
Wie na een drukke werkdag geen zin meer heeft om zelf 
uitvoerig te koken, heeft tal van websites tot zijn/haar 
keuze waarop heel redelijke diners kunnen worden be-

steld: Hollandse pot, Surinaams, Indonesisch, Thais, 
Indiaas, Italiaans, Grieks, Turks, of gewassen en gesne-
den bouwpakketten voor iets wat je verder alleen maar 
in de pan hoeft te gooien. Wie het nog wat chiquer wil 
aanpakken, kan bij de traiteur terecht, maar die heeft 
wel iets meer voorbereidingstijd nodig. In noodgeval-
len is er nog altijd de ‘good old’ vriezer.
Er is nog een ander gunstig aspect aan het webwinke-
len, bleek onlangs uit enkele rapporten van instanties 
die er meer van weten. Thuisbezorging is immers grou-
pagewerk, met bestelbussen van professionele vervoer-
ders die zo vol mogelijk aan hun rondrit beginnen. Dat 
bespaart ons het nodige aan particuliere ritjes naar en 
van de supermarkt, met een lege achterbak heen en een 
halfvolle terug. Voor wegvervoerders zijn hier genoeg 
rendabele verdienmodellen op los te laten en menige 
onderneming is daar ook al lang achter. Want webwin-
kelen gaat mooi samen met ‘duurzaam’, dat andere 
motto van deze iets optimistischer post-crisistijd.
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat elke vervoerder die 
het lastig heeft in zijn eigen traditionele markten, zich 
op de nieuwe groeimarkt ‘e-fulfi llment’ gaat storten. De 
ondernemer die een perfecte projectverhuizing kan 
verzorgen, moet, omdat die markt de laatste jaren op 
slot zat, geen porties rendang met boontjes en witte 
rijst gaan rondbrengen. Dat ligt eerder op de weg van 
een vervoerder die de weg door stad en dorp toch al 
kent en er het juiste materieel voor heeft. Daarom kij-
ken met name pakketvervoerders en fysieke distribu-
teurs nu met nadruk naar de mogelijkheden van het ‘e-
winkelen’.

Grootmoeder
Het zal voor de webwinkelsector verder zaak zijn ook 
oma en opa achter de computer, de tab of de iSmart te 
krijgen, de moderne variant van het kruideniersboekje 
uit de vorige eeuw. Mijn grootmoeders kenden geen 
computer; dat was een apparaat van drie verdiepingen 
waar in het verre Amerika nerveuze IBM-systeembe-
heerders rusteloos omheen liepen. Internet was nog ex-
clusief bezit van de US Army.
Wie in de ‘oude wijn in nieuwe zakken’, die het webwin-
kelen eigenlijk is, werkelijke vernieuwing wil brengen, 
moet een zó handige ‘app’ verzinnen dat mijn moeder, 
die de negentig al aardig nadert, ’s ochtends op de bank 
lekker gaat shoppen om kaasjes, pinda’s, leverworst, 
fris, biertjes en wijntjes voor haar kinderen, aanhang en 
kleinkinderen aan huis te laten bezorgen. Zoiets moet 
in Heiloo toch kunnen, en dan, zou je denken, ook wel 
in heel Nederland.

Webwinkels zijn steeds 

meer genegen met de 

‘venstertijden’ van de

klant rekening te houden.

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

bijvoorbeeld – een enorme Zeeuw – was uitgerust met 
een klein orkest aan bellen, waarmee je hem al kon ho-
ren als hij de Middenweg nog moest opdraaien. Ook de 
draaiorgelman gaf vele straten verderop al luide van 
zich te kennen, maar dat was natuurlijk zijn ‘core busi-
ness’. De beloning, in de vorm van hoog uit de vensters 
naar buiten geworpen centen, stuivers en een enkel 
dubbeltje, ving hij handig op in zijn van koperpoets 
glanzende mansbakje. Dat was wel niet ‘Ideal’ – ask 
your bank! – maar reuze eff ectief.
Een wezenlijke sociologische verandering zette naar 
mijn idee eind jaren zestig, begin jaren zeventig in met 
de opmars van de personenauto, de opkomst van de su-
permarkt en, later, die van de ‘shopping malls’ voor het 
betere keukenwerk, de niet-eikenhouten woninginrich-
ting, het wit- en bruingoed, de beddenwinkels van Klaas 
Vaak en zo, en niet te vergeten, nog weer iets later, de 
intratuinen en het gamma-praxisgebeuren.
De mobiele Nederlander, die in ruil voor een vrije za-
terdag een steeds drukkere werkweek voor de kiezen 
kreeg, waarbij ook steeds meer vrouwen buitenshuis de 
kost gingen verdienen, pakte op de dag vóór die des He-
ren de auto die, na gedane zaken op de ‘mall’, nog even 
bij de Appie Happies van deze wereld tot het laatste 
gaatje werd volgeladen om, moe maar voldaan, met het 
gezin in de stad een terrasje te pakken. Melkboer Fluit 
zette zijn paardje met pensioen op stal, probeerde het 
nog even als SRV-man, maar gaf er uiteindelijk ook zelf 
de brui aan. Daarmee werd het heel rustig in woonstra-

ten, die ’s avonds intussen met almaar meer blik wer-
den volgeparkeerd.
Ergens rond die tijd begon de rijdende bibliotheek ook 
steeds minder regelmatig en ten slotte nooit meer langs 
te komen. Er schijnen in afgelegen en dunbevolkte 
landstreken nog van die bussen, met mooie romans 
voor de stille uurtjes, tochten langs verre boerderijen te 
maken, maar ze leiden een kwijnend bestaan. Evenals, 
laten we dit vooropstellen, de bibliotheken van steen 
zelf, die door de zegetocht van internet en de uitleen 
van boeken in elektronische vorm hun oude verdien-
model gedag moeten zeggen.
De echte vernieuwing, wilde ik maar zeggen, is dus niet 
het thuiswinkelen, maar juist het ‘uit-winkelen’ ge-
weest, door steeds mobielere en meer en meer uithui-
zige consumenten. Dit kegelde de gezapige jaren vijftig-
mobiliteitsprojecties van stads- en landsbestuurders 
omver. In Nederland pakten we het overigens nog rus-
tig aan. In Frankrijk verrezen, aan de rand van dorpen 
en steden geplaatst, de ‘hypermarchés’ van Leclerc, 
Carrefour en hoe ze ook maar mogen heten, waar het 
hele assortiment dat voorheen langs de deur kwam of 
in dorpswinkels verkrijgbaar was – food, non-food, 
diensten van allerlei aard – in een reusachtige breedte 
én diepte wordt aangeboden.
Daardoor verdwenen steeds meer épiciers, boulange-
ries en boucheries/charcuteries uit het straatbeeld en 
kreeg oma Frankrijk het ook almaar moeilijker om een 
bloemetje op de kop te tikken, voor zondag op tafel, als 
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De investering in Heerenveen, waar een 
nieuw distributiecentrum (4.000 m²)
werd geopend dat 170 mensen werk 
biedt en 2.500 pakketten per uur kan 
verwerken, sluit aan bij een reeks in-
vesteringen van UPS in de afgelopen 

maanden in Nederland. Zo werd de capaciteit van het 
distributiecentrum in Tilburg in oktober vorig jaar ver-
dubbeld naar 5.000 pakketten per uur. ‘E-commerce 
heeft onze wereld veranderd’, stelt Henk Kammeraat, 
country manager bij UPS Nederland. We spreken hem 
in het distributiecentrum in Schiedam, op het moment 
dat de chauff eurs hun volgeladen bruine bestelwagens 
naar buiten manoeuvreren om aan hun route te begin-
nen. ‘Het is een bloedhete zomermaand, maar het fas-
cinerende is dat de opkomst van internetwinkelen het 
einde betekende van de zomerdip. De omzet stagneert 
niet. Sterker nog: de groei in e-commerce is bijna niet 
bij te houden.’ Door het opereren vanuit distributie-
centra in de regio, zoals Heerenveen en Schiedam, kan 
de onderneming fl exibel reageren op veranderingen in 
de markt.
Pakketdiensten zijn veel in het nieuws, de laatste maan-
den. De concurrentie is groot en de beloftes die online-
retailers doen, aangaande bezorgkosten én snelheid 
van levering, moeten uiteindelijk waargemaakt worden 
door partijen als UPS. ‘De chauff eur en zijn voertuig 
zijn niet alleen het gezicht van UPS maar in feite ook 
het gezicht, de personifi catie, van de online retailer bij 
wie de consument zijn of haar spullen bestelde – of 
waarnaar een product retour gestuurd wordt.’
De chauff eurs hebben dus beslist een grote verant-
woordelijkheid. Niet alleen zuinig en schadevrij een 
route rijden, maar ook zorgen voor een kwaliteitsuit-
straling. Om die reden rijden bestuurders zoveel moge-
lijk in hun ‘eigen’ vrachtwagen, die ze daardoor door en 
door kennen.
Als we iets na zeven uur ’s ochtends in het Schiedamse 
distributiecentrum aankomen, zijn de bestelwagens 
bijna volgeladen; de vulploeg, die vier uur eerder begon, 
is zo goed als klaar. 
De chauff eurs checken hun routes, controleren hun la-
ding en verzorgen een korte inspectie van onder meer 
het oliepeil. ‘Voor vertrek staan alle motorkappen open, 
juist om te garanderen dat alle bestuurders daadwerke-
lijk die controle uitvoeren. Liever hier een mankement 
constateren dan tijdens het rijden van de route.’ Min-
stens zo belangrijk is het goed en nauwkeurig invullen 
van de schade- en mankementenrapportage aan het 
eind van een dienst, opdat de problemen kunnen wor-
den opgelost gedurende de nacht én in het slechtste ge-
val wordt voorkomen dat een wagen beladen wordt ter-
wijl die niet in staat blijkt de route te rijden en moet 
worden omgeladen.

Eenheid in regelgeving
Vier van de wagens in Schiedam zijn omgebouwd tot 
elektrische vrachtwagen. ‘De chauff eurs rijden er graag 
mee. Door het accupakket heeft de wagen een perfecte 

Wij willen investeren

in de wagens, maar niet

in een spanningsgrid.

E-commerce geeft UPS vleugels

in de wagens, maar gaan niet investeren in een span-
ningsgrid. Dat moet de gemeente of de stroomleveran-
cier doen.’
Vlak nadat een van de bestelbussen uit Schiedam ver-
trekt zien we een jonge medewerker er op de fi ets ach-
teraan rijden. ‘Hij verzorgt heel fi jnmazige pakketdistri-
butie tussen wagen en een aantal eindadressen. Dat 
heeft die jongen zelf opgezet en we testen het nu in de 
praktijk.’ Verwacht wordt dat in de toekomst vaker op 
een kleinschalige manier pakketten worden vervoerd. 
‘Je kunt daarbij denken aan Uber-achtige constructies 
voor het bezorgen in die gebieden die niet aan een 
hoofdroute liggen en die toch snel bediend moeten 
worden.’ 
Innovatie is ook te zien bij het bepalen van de meest ef-
fi ciënte route. ‘Ervaren chauff eurs bepalen graag zelf 
hun route, maar testen in de Verenigde Staten wijzen 
uit dat ORION, een routeplanner ontwikkeld door UPS, 
het inmiddels beter kan.’ Om de chauff eurs te overtui-
gen werd honderd bestuurders gevraagd de meest effi  -
ciënte route te bepalen. Die trajecten werden vergele-
ken met het IT-systeem, dat overall 8 procent effi  ciënter 
bleek. ‘Er is echt maar één meest gunstige route’, is de 
overtuiging van Kammeraat.
 
Pharma
‘Overigens doen we meer dan alleen het bezorgen van 
pakketten aan consumenten’, haast Kammeraat zich uit 
te leggen. In januari heeft UPS een contract logistics fa-
ciliteit van 8.500 m² toegevoegd aan de twee bestaande 
faciliteiten in Venlo. En in mei opende de dienstverle-
ner een healthcare freight forwarding faciliteit op 
Schiphol, compleet met gescheiden temperatuurzones, 
24/7 monitoring en specifi eke healthcare veilig-
heidsprotocollen. 
In juni van dit jaar kondigde UPS aan 28.000 m² toe te 
voegen aan zijn healthcare distributiecentrum in Roer-
mond. ‘De pharmamarkt verandert’, legt de country-
manager uit. ‘Je ziet in toenemende mate dat direct 
door de fabrikant aan eindgebruikers of apotheken 
wordt geleverd. De traditionele distribiteur wordt daar-
bij min of meer uitgeschakeld. De dienstverlener neemt 
taken over als het gaat om bijvoorbeeld het herverpak-
ken van producten.’

wegligging en het voertuig trekt snel op.’ Bestuurders 
moeten wel wennen aan het feit dat de auto’s geluidloos 
zijn. ‘Met name bij het rijden in winkelstraten moet je 
erop bedacht zijn dat voetgangers en fi etsers de vracht-
wagen niet horen aankomen. Dat kan tot schrikreacties 
leiden.’ 
Voor distributie in een stedelijke omgeving voldoen de 
wagens, die ongeveer 10 uur moeten opladen, goed. Het 
rijden met elektrische voertuigen is echter nog niet kos-
tenneutraal. ‘Er is een subsidie voor de aanloopkosten, 
maar die dekt niet alle kosten en covert ook niet de 
complete levensduur van de wagen.’ Kammeraat staat 
zonder meer open voor duurzaam stadstransport, zegt 
hij. ‘Als de opdracht is geheel over te schakelen op een 
meer duurzame manier van distributie dan doen we dat 

direct – maar dan moet wel sprake zijn van uniform be-
leid dat een langere levensduur heeft dan de bestuurs-
periode van één college van burgemeester en wethou-
ders.’ 
Kammeraat ziet nu dat verschillende steden allemaal 
hun eigen regels invoeren en daarbij steeds hun eigen 
accenten leggen: ze eisen dieselwagens tot een bepaal-
de leeftijd, of willen juist geen diesel, sommige kiezen 
voor één grote vrachtwagen in plaats van drie kleinere, 
propageren LPG of LNG, etc. ‘Er moet afstemming tus-
sen de gemeenten plaatsvinden, opdat investeringen 
door logistieke dienstverleners niet voor niets zijn.’ 
Daarnaast zijn er nu nog belemmeringen. Zo wil UPS de 
vloot elektrische voertuigen in Amsterdam graag uit-
breiden, maar kan het elektriciteitsnet dat voor het dis-
tributiecentrum waarin de wagens ’s nachts opladen 
niet aan. ‘Laat wel duidelijk zijn: wij willen investeren 

UPS heeft 

dankzij het 

internetwinkelen 

geen last 

meer van een 

zomerdip.

MELS DEES

UPS investeerde de afgelopen 

maanden fors in Nederland. De 

opening van een distributie-

centrum in Heerenveen 

bekroonde voorlopig de 

expansie in vierkante meters, 

personeel en bestelvoertuigen. 

‘De groei in e-commerce is 

bijna niet bij te houden.’
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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 

bekkens open voor het grote publiek 

om het zo vertrouwd te maken met 

de veelzijdigheid van het havenge-

beuren. 

• vlaamsehavendag.be

NUFAM
24 T/M 27 SEPTEMBER
Meer dan 350 exposanten komen 

naar deze bedrijfswagenbeurs in 

Karlsruhe, op een totale beurs-

oppervlakte van 60.000 vierkante 

meter. Alle merken uit de zware- 

bedrijfswagen-branche zijn er bij.

• nufam.de

SCHELDE CONFERENTIE
1 OKTOBER
De haven- en logistiekbijeenkomst 

voor Vlaamse en Nederlandse be-

stuurders. Om als haven succesvol te 

zijn, moet gezocht worden naar een 

antwoord op de schaalvergroting. 

Dat vraagt om een duidelijke regie.

• scheldeconferentie.com

AGENDA

Webwinkels: logistiek 

V eel webwinkels zijn vanuit een woon-
huis begonnen. Een handige oom 
bouwde een site, de voorraad stond 
in de garage en als er iets besteld 
werd stuurde de eigenaar het zelf op. 
Als een winkel groter wordt, levert 

dat problemen op. Wanneer kan ik mijn logistieke ope-
ratie het beste uitbesteden, vragen veel webwinkeliers 
zich af. Bijvoorbeeld bij een bepaald kantelpunt in vo-
lumes, breedte van het assortiment of grilligheid in 
vraag? ‘Bij de verkoop van een eenvoudig product in 
een prijsvechtersmarkt (zoals kabeltjes), is dit omslag-
punt relatief eenvoudig uit te rekenen’, aldus Tom Stef-
fens, projectleider Internetlogistiek bij de Rijksuniver-
siteit Groningen. ‘Reken uit hoeveel tijd je zelf nu kwijt 
bent met de logistiek, wat de eventuele huur van opslag 
kost en vergelijk het met de off erte van een logistiek 
dienstverlener. Bij verdere groei, in omzet maar bij-
voorbeeld ook in breedte van het assortiment, wordt 
het ingewikkelder.’
De kosten zijn slechts een van de factoren waar je reke-
ning mee moet houden, meent hij. Het is vooral een 
strategische keuze. ‘Als je de logistiek deels hebt uitbe-
steed wordt de coördinatie van de operatie in principe 
lastiger, maar het kan je supply chain wel veerkrachti-
ger maken. Denk aan een brand, dan is het fi jn als je pro-

ducten over meerdere locaties verspreid liggen. Het ligt 
ook heel erg aan de producten die je verkoopt. Het gaat 
soms ook om een bepaald gevoel bij de aangeboden 
producten, een bepaalde lifestyle zoals bij streetwear. 
Die bedrijven willen de warehousing vaak in eigen hand 
houden, omdat ze zo het gevoel hebben beter te kun-
nen garanderen dat het product volgens hun eisen is in-

gepakt. Kreukvrij bijvoorbeeld. Vaak voeren dit soort 
retailers juist een strategie op basis van diff erentiatie, 
op onderscheidende en toevoegde waarde, en ze ken-
nen meestal ook meer marge qua prijs.’
Wat is nu beter, uitbesteden of zelf doen? Steff ens heeft 
daar geen uitgesproken mening over. Er zijn voor- en na-

delen van uitbesteding. 
Als je zelf de ware-
housing doet kun je bij-
voorbeeld sneller scha-
kelen op het moment
dat de marketingafde-
ling iets heeft bedacht. ‘Stel 
dat er een mooi strikje om de 
verpakking heen moet. Als je zelf 
de logistiek doet, dan loop je even de 
trap af om het personeel te instrueren. Bij 
een externe logistiek partner moet je dan 
weer aan de onderhandelingstafel plaatsne-
men om deze extra activiteit te bespreken.’ 
Aan de andere kant maakt een nauw supply 
chain partnerschap met je logistiek dienst-
verlener dit soort zaken weer makkelijker.’ 
Naast onderzoeksmedewerker is Steff ens 
binnen het Dinalog project ‘Cross chain order fulfi ll-
ment coordination for internet sales’ actief als project-
leider. De onderzoeksgroep probeert logistieke theorie-
en, modellen en tools te ontwikkelen die relevant zijn 
voor de e-commerce. Een deel van hun bevindingen 
komt terug in het bekende Shopping 2020 onderzoek, 
naar de vraag hoe we in de toekomst winkelen. De ex-
pertgroep Delivery & Service richt zich op de levering 

De klant wil maatwerk. De 

een vindt snelheid alles. Een 

ander wil verrast worden.
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john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 

   luchtvracht en expeditie
gert.van.harskamp@nieuwsbladtransport.nl 

   lijnvaart
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl 

   scheepvaart en offshore

VORMGEVING
edward ouwerkerk / barry hage

studio@ntpublishers.nl

MANAGING DIRECTOR
michel.schuuring@ntpublishers.nl

PUBLISHING MANAGER
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

HOOFDREDACTEUR
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

EINDREDACTIE PRINT
job de kruiff

eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

EINDREDACTIE ONLINE
nathalie.montfoort@nieuwsbladtransport.nl

MANAGER OPERATIONS
frank.van.hal@ntpublishers.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   

F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 

abonnementen op de print- en online-uitingen 

van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 

en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen 

vindt u alle informatie op www.nieuwsblad-

transport.nl/service/abonneren. Of neem 

contact op met onze klantenservice: 

010 280 10 16, Fax: 010 280 10 05, 

customerdesk@ntpublishers.nl

TRAFFIC
traffi c@ntpublishers.nl

OFFICE MANAGEMENT
T. 010 280 10 00   

F. 010 280 10 05

MAINPORT MAIL
T. 010 280 10 30   

F. 010 280 10 05

mpm@mainportmail.nl

petra.glansdorp@mainportmail.nl

minouschka.schouten@mainportmail.nl

MALINI WITLOX

Bijna alle groeiende webwinkels worstelen ermee. 

Ga je de logistiek uitbesteden of houd je het in eigen hand? 

Bij die keuze komt meer kijken dan alleen de kosten.

 uitbesteden of niet?

van producten en diensten aan 
de consument. Delivery is in 
2020 veel meer dan het afl everen 
van een pakketje, stelt de werk-
groep. De klant wil maatwerk. Hij 
bepaalt de locatie en het tijdstip 

en wil deze op elk moment nog 
kunnen aanpassen. Daarnaast ont-

staan steeds meer diensten rondom 
delivery zoals installatie, het ophalen 

van retouren, direct passen en pakket-
ophaalpunten. 

Vier typen kopers
Op basis van hun aankoopgedrag kun 
je vier typen kopers defi niëren. De pas-
sive shopper, de passionate shopper, de 
calculating shopper en de thorough shop-

per. De passieve koper wil totale ontzorging, is op zoek 
naar gemak en doet aankopen snel. De gepassioneerde 
koper is impulsief, wil geld besteden, is op zoek naar 
een koopje en wil zijn aankopen snel hebben. Bij de cal-
culating shopper draait het om noodzaak. Hij bestelt 
het product liever niet dan wel en let dus scherp op de 
prijs, wil geen verrassingen en is bereid zich in keuze 
aan te passen. Bij de thorough shopper is plezier be-

langrijk. Hij wil kwaliteit en betrouwbaarheid en wil 
kunnen kiezen. Steff ens: ‘In de werkgroep zijn ook vijf 
generieke sellertypes in kaart gebracht. Lowest Cost, Con-
venient Location, Convenience Preselection (binnen pro-
ductcategorie beperkt assortiment), Platform Operator 
en Brand Connected. Bij Lowest Cost is de bezorging 
noodzakelijk kwaad, het is een eenvoudig proces en 
wordt vaak uitbesteed. Bij de Convenience Location is 
de bezorging persoonlijk en fl exibel, er is overleg met 
de klant. Retailers houden de logistiek dan vaak graag 
in eigen hand. Bij Convenience Preselection is de be-
zorging onderdeel van de kernpropositie. Hier wordt 
echt naar innovatiemogelijkheden gekeken. Een Plat-
form Operator kijkt vooral naar wat op dat moment 
gangbaar is en sluit zich daarbij aan. En bij Brand Con-
nected bedrijven is de bezorging exclusief en gaat het 
om beleving van de klant, die vindt het leuk om verrast 
te worden met iets geks.
In Nederland zijn partijen als Bol.com en Coolblue 
trendsettend als het om logistiek gaat. Zo is het dankzij 
deze grote retailers gangbaar dat een pakket dat voor 
21.00 uur, maar meestal nog later op de avond, wordt be-
steld de volgende dag al in huis is. ‘En nu zie je dat deze 
retailers met zondagse belevering experimenteren. Ze 
hebben ook schaalgrootte om dat te doen. Het lijkt bo-
venal een marketingtool, want zondagse belevering is 

duur. Het gevaar bestaat wel dat de consument dit als de 
standaard gaat zien, de klant kijkt niet diep genoeg in de 
logistieke motor en verwacht het ook van een eenmans-
zaak. Er wordt bovendien ook niet gekeken naar de car-
bon footprint. Die zondagse pakketjes zitten vaak in een 
halfl ege wagen. Misschien dat de belangenvereniging 
voor webwinkels met een duurzaamheidskeurmerk kan 
komen, zodat de consument ook op dat vlak kan kiezen.’

Pakketjes met ov mee
Steff ens verwacht dat in de toekomst retailers meer gaan 
samenwerken. ‘In de krimpregio’s is dat noodzaak. De 
universiteit Groningen doet nu ook onderzoek naar Car-
go Hitching waarbij pakketjes met het openbaar vervoer 
mee gaan. Maar ook in de grote steden wordt gekeken 
naar samenwerking. Sluit daarbij niet te snel mogelijkhe-
den uit. Pizzakoeriers die ook pakketjes bezorgen? In 
Amerika experimenteert Amazon met drones. Dat kan 
ook in Nederland, zelfs bij fl ats kun je een goot maken, 
waar de pakketjes worden gedropt en via een sluis wor-
den verdeeld. Het zal heel erg aan de productsoort liggen 
in hoeverre we innoveren. In bepaalde sectoren wordt 
logistiek echt marketing. Je vraag is wanneer je de logis-
tiek moet uitbesteden en wanneer niet? Het maakt niet 
uit wat bedrijven kiezen, als er maar over de strategie ver-
der is nagedacht dan alleen de kosten.’ B

e
e

ld
b

e
w

e
rk

in
g

: E
d

w
a

rd
 O

u
w

e
rk

e
rk

NIEUWSBLAD TRANSPORT  8-14 JULI 2015



16 De Marge

Bram Roelse, CEO 
Koninklijke IHC, in 
Maritiem Nederland.

Het duurt nog drie 
jaar voor oliemaat-
schappijen weer echt 
gaan investeren.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

De Vlaamse wegvervoerorganisatie Febetra wil dat de Euro-
pese Commissie de geldende spelregels voor het wegvervoer 
verduidelijkt. Die regels lenen zich nu voor uiteenlopende 
interpretaties. Dat werkt fraude in de hand en leidt tot sociale 
misstanden. Zo worden Oost-Europese chauff eurs door mistige 
postbusbedrijfjes in winderige buitenwijken van Warschau, 
Boedapest en Bratislava gedetacheerd naar de passage onder de 
Domtoren en naar de Muur van Huy, om van daar uit via Calais 
cabotageritten uit te voeren naar Engeland.

Ze moeten in de Franse ferryhaven stiekem verstekelingen als 
bijlading in hun truck onderbrengen om leegrijden te voorko-
men. Daarmee wordt en passant aan de Europese duurzaam-
heidsdoelen voldaan. De chauff eurs ontvangen hiervoor, boven 
op hun riante maandloon van omgerekend twee- tot zeshon-
derd euro, per geslaagde overtocht een toeslag naar keuze, zo-
als drie porties goulash, een pan zuurkool of een literfl es vodka.

De aanschafprijs daarvan kunnen ze inhouden op de vergoe-
ding die ze van hun clandestiene passagiers ontvangen. Het 
resterende bedrag moet per omgaande worden gestuurd naar 
de zetel van de opdrachtgevende transportonderneming, in een 
verzegelde bruine envelop zonder de naam van de afzender en 
in coupures van tien en twintig euro. Elk misbruik van deze 
regeling wordt uiteraard zonder verwijl aan de politie gemeld.

Febetra trekt tegen deze praktijken ten strijde, maar wil eerst
weten hoe we de regels moeten uitleggen. Wat moeten we bij-
voorbeeld verstaan onder een ‘stabiele zetel’ van een transport-
onderneming? De Brusselse regels schrijven sinds 2011 voor dat 
zo’n onderneming op een ‘stabiele en eff ectieve manier in een 
lidstaat gevestigd’ is. Hoe kun je zo’n zetel echter onderschei-
den van een postbusbedrijf? Dient een postbus, zoals sommige 
inspecteursdiensten opperen, over een eigen parkeerplaats te 
beschikken om voor volwaardige zetel te kunnen doorgaan?

Dat weet de Commissie natuurlijk ook niet zo meteen. Daarom 
een kleine verduidelijking mijnerzijds. Een stabiele zetel heeft 
drie poten, want naar algemeen bekend is kan een driepotige 
kruk, anders dan een vierpotige stoel, nooit wiebelen, hoe onef-
fen de ondergrond ook is. Heeft een zetel derhalve een paar 
bierviltjes onder de vierde poot, dan is er zonneklaar iets ver-
dachts aan de hand. Als dit criterium maar goed in acht wordt 
genomen, volgt de rest allemaal wel vanzelf.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Stabiele zetel

og drie 
emaat-

weer echt 
eren.
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‘Een transportbedrijf tim-
mert letterlijk aan de weg 
door zijn fraaie trucks, een 
luchtvaartmaatschappij 
door haar toestellen. Ze ma-
ken dus in feite constant re-
clame voor waar ze goed in 
zijn. De meeste expediteurs 
tonen daarentegen veel te 
weinig een eigen gezicht, 
hoewel er natuurlijk uitzon-
deringen zijn zoals Kühne + 
Nagel of Air Express. Daar-
door is de positie van de ex-
pediteur vaak ook veel te afhanke-
lijk. En dat grieft mij wel eens.’ Aan 
het woord is Ben Box, directeur Ne-
derland van MSAS Cargo Internati-
onal. Hij stoort zich aan de kruide-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

‘Expediteurs zijn kruideniers’
8 juli 1995

niersmentaliteit in zijn vak en het te 
zwakke imago dat zijn beroeps-
groep over het algemeen heeft. ‘Wij 
hebben een fantastisch vak. Perfec-
te kennis van de transportbranche, 

waar tal van bedrijven hun 
voordeel mee kunnen doen. 
Alleen laten we te weinig 
merken hoe waardevol we 
wel kunnen zijn.’
Rederijen en luchtvaart-
maatschappijen stellen zich 
vaak hooghartig op richting 
de expediteur. ‘Die varen of 
vliegen meestal zonder een 
specifi eke transportkennis. 
Toch voelen ze zich ver bo-
ven ons verheven. Met ta-
riefstijgingen worden we 

meestal voor een fait accompli ge-
steld. Take it or leave it. We zouden 
eens een vuist moeten maken. La-
ten weten wat we waard zijn en hoe-
veel we waard zijn.’
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volgt echter de koude douche. ‘Door 
de grote hoeveelheid aanvragen 
moeten keuzes gemaakt worden. 
Helaas heeft dat voor Moerdijk on-
gunstig uitgepakt.’
De directeur van het Havenschap 
Moerdijk ziet positieve kanten aan 
het oordeel: ‘De goede beoordeling 
van de aanvraag geeft ons redenen 
om door te gaan met de voorberei-
dingen van het onderzoek. We gaan 
nu met de provincie, het Rijk en 
ProRail in gesprek over het vervolg.’ 
Kijk, daar komt de aap uit de mouw. 
Grote kans dat het positieve com-
mentaar uit Brussel vertaald kan 
worden in subsidies of investerin-
gen. Het klinkt als de voetbaltrainer 
die verzucht dat ‘deze club na dit 
niet geheel geslaagde seizoen een 
scorende middenvelder verdient 
opdat optimaal geprofi teerd wordt 
van de kwaliteit van de selectie’.

MELS DEES

‘Het Nederlands elftal speelde ge-
weldig voetbal, werd door ieder-
een geprezen, vertegenwoordig-
de ons land waardig maar wist 
zich niet te kwalifi ceren. Dit mo-
tiveert trainer en staf er in de vol-
gende kwalifi catie nog fanatieker 
tegenaan te gaan.’ 

De kans dat de KNVB, als kwalifi ca-
tie voor de eindronde van het EK 
niet mocht lukken, een ronkend 
persbericht verstuurt dat het begrip 
‘uithuilen en opnieuw beginnen’ in 
een geheel ander daglicht stelt, lijkt 
niet groot. Vaak volgt na een neder-
laag een persconferentie vol zuch-
ten en verwijten. ‘We hebben alles 
gegeven en kunnen onszelf niets 
verwijten’ is het meest positieve 
signaal dat gegeven kan worden.

Het Havenschap Moerdijk heeft een 
eigen manier om teleurstellingen 
vooral geen teleurstelling te laten 
zijn. De wedstrijd die gespeeld (en 
verloren) werd, betreft het duel om 
Europese subsidie. De aanvraag had 
betrekking op een onderzoek naar 
de situatie van de spoorfaciliteiten, 
zowel op het haven- en industrie-
terrein zelf als daarbuiten. Afgelo-
pen week kwam de reactie van com-
missaris Bulc. We citeren uit het 
persbericht: ‘Uit de beoordeling 
blijkt dat de aanvraag volledig past 
binnen de eisen van het programma 
en ook zeer relevant is voor het Eu-
ropese goederenspoornetwerk. 
Daarnaast beschikt de aanvraag 
over alle benodigde steunbetuigin-
gen, over politiek draagvlak en is 
het project klaar om te starten. Ook 
de kwaliteit van het voorstel is vol-
gens de beoordelaars goed.’ Dan 

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

SUBSIDIE                         Moerdijk draagt verlies met ronkende tekst uit

Goede verliezer

Foto: Flickr
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