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ECT  Cool Port ligt nog steeds op de tekentafel, maar Kloosterboer wil er niets over zeggen

ROB MACKOR

Met de ontruiming van de Home 
Terminal van ECT komt de weg 
vrij voor een omvangrijke herver-
kaveling van het Eemhavenge-
bied in de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf Rotterdam werkt daar 
al jaren aan, maar een aantal projec-
ten bleef maar op de plank liggen, 
omdat ze gepland zijn op de huidige 
locatie van de Home Terminal. Bes-
te voorbeeld daarvan is het Cool 
Port, het op- en overslagcentrum 
voor fruit waarover ECT drie jaar 
geleden al een principeakkoord 
sloot met de Kloosterboer-groep en 
het Havenbedrijf.
Volgens dat akkoord had het cen-
trum er begin dit jaar al moeten 

een bijna tien hectare groot centraal 
toegangsterrein voor het hele ge-
bied aanleggen. Dat zou op de kop 
van de Beatrixhaven moeten ko-
men. Daar is nu nog een container-
depot van de Kramer-groep geves-
tigd. Die heeft wel oren naar het 
voorstel om het depot helemaal 
naar de andere kant van het gebied, 
de kop van de Alexanderhaven, te 
verhuizen.
Verder zou Rotterdam Shortsea 
Terminal (RST) forse uitbreidings-
mogelijkheden krijgen. Deze doch-
ter van Steinweg-Handelsveem 
heeft de afgelopen jaren al een deel 
van de Home Terminal overgeno-
men en zou bijna de hele overslag-
kade van de terminal in handen 
kunnen krijgen. Die is bereikbaar 
voor schepen tot 8.000 teu.

een eerste fase zes hectare in ge-
bruik worden genomen, wat op ter-
mijn verdubbeld zou kunnen wor-
den. Kloosterboer wil op dit 
moment echter zelf nog niets zeg-
gen over het project Cool Port.

RSC
De locatie waar die nu is gepland, 
ligt tegen het huidige Rail Service 
Center (RSC) aan, dat zelf ook zou 
kunnen uitbreiden. RSC-directeur 
Pieter Förrer zegt echter daar op 
korte termijn geen behoefte aan te 
hebben omdat het spoorvervoer de 
afgelopen periode nauwelijks groei 
vertoont. Hij verwacht wel ‘enige 
synergie’ van Cool Port als dat gere-
aliseerd wordt, al zal dat geen uit-
breiding noodzakelijk maken.
Daarnaast wil de havenbeheerder 

staan, maar tot nu toe is het bij plan-
nen gebleven, ook al omdat Kloos-
terboer zich eind 2013 uit het pro-
ject terugtrok. Die is later toch weer 
bij het overleg aangeschoven, maar 
inmiddels heeft ECT zich eruit te-
ruggetrokken. De containerstuwa-
door ziet geen rol meer voor zich-
zelf in Cool Port weggelegd en wil 
zich vanaf volgend jaar volledig op 
zijn Maasvlakte-terminals concen-
treren.
Dat Cool Port nog geen stille dood 
is gestorven, bewijst een recente te-
kening met een geplande herverka-
veling, die het Havenbedrijf van het 
gebied heeft gemaakt. Daarop is 
ruim dertien hectare voor het koel- 
en vriescentrum gereserveerd, wat 
ongeveer overeenkomt met het oor-
spronkelijke plan. Daarvan zou in 

Rotterdam Cool Port is gepland op het centrale deel van de Home Terminal, tussen het Rail Service Center en de Rotterdam Shortsea Terminal in. Foto: ECT

Herverkaveling Home 
Terminal wordt puzzel

Deze week is het zover. Op 6 

augustus wordt de uitbreiding 

van het gemoderniseerde 

Suezkanaal in gebruik genomen. 

Compleet met een gala voor 

wereldleiders en andere geno-

digden. De nieuwe waterweg, 

evenwijdig aan een deel van het 

oude kanaal, maakt dat er twee 

keer zoveel schepen kunnen va-

ren tussen de Middellandse Zee 

en de Rode Zee. De Egyptenaren 

graven fl ink door. In augustus 

vorig jaar begon de aanleg, die 

naar verluidt een kleine 3 mil-

jard euro heeft gekost. 

Suezkanaal 2.0 open 
voor business
SCHEEPVAART

% is de 

stijging 

afgelopen 

week van 

de Shang-

hai Containerised Freight Index 

(SCFI), een gewogen gemid-

delde op vijftien routes tussen 

Shanghai en de rest van de 

wereld, tot 822,39 dollar per 

week. De tariefstijging komt 

een week nadat de prijzen in 

de containervaart nog met 26% 

daalden. Desalniettemin hiel-

den de prijzen afgelopen week 

redelijk stand.

49
Forse tariefstijging 
containervaart

Expediteur Robert Kukla begint 

onder de naam ‘Port Munich’ 

intermodale diensten voor 

containervervoer tussen het 

Verenigd Koninkrijk, Ierland, 

Scandinavië en het zuiden van 

Duitsland. Het bedrijf maakt 

daarbij gebruik van de havens 

van Hamburg, Lübeck en Rotter-

dam. Voor het zeetraject wordt 

samengewerkt met shortsea-

operators, het landvervoer 

geschiedt vrijwel uitsluitend 

over het spoor. De overslag in 

Zuid-Duitsland gebeurt op de 

spoorterminal München-Riem.

Kukla zet vol in op 
spoorvervoer 
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Precies een jaar nadat de Egyptische president Abdel Fattah al-
Sisi strijdvaardig zijn plannen met het Suezkanaal presenteer-
de, mag hij deze week als een trots staatsman de vernieuwde 
waterweg tussen de Rode Zee en de Middellandse Zee alweer 
openen. Een immens baggerwerk waarbij de eenbaanswaterweg 
in moordend tempo tweebaans is gemaakt en uitgediept voor 
de diepzeevaart. Nederland, waar grote infrastructurele projec-
ten zuchten onder vertragingen en budgetoverschrijdingen, kan 
veel leren van de Egyptische aanpak.

Om het proces te duiden, eerst even het project. Het Suezka-
naal is over een lengte van 72 kilometer verbreed en uitgediept. 
De kosten van het totale baggerproject bedragen 8,5 miljard 
dollar (7,9 miljard euro). Door de verbreding en uitdieping van 
deze snelste scheepvaartroute tussen het Verre Oosten en Eu-
ropa is de transittijd voor een containerschip door het Suezka-
naal verminderd van achttien naar elf uur. Het aantal schepen 
dat dagelijks gebruik maakt van de waterweg moet stijgen van 
47 nu tot 92 in 2023. Het kanaal moet dan 13,2 miljard dollar 
per jaar aan inkomsten genereren.

Ter vergelijking, onze belangrijkste containercorridor, de 160 
kilometer lange Betuweroute, was geraamd op 2,3 miljard euro. 
Dat werd ruim het dubbele, 4,7 miljard. De spoorlijn zou in 
2003 klaar zijn en worden aangesloten op het Duitse spoornet. 
Dat laatste is nog steeds niet gebeurd. Het aantal treinen over 
de goederenspoorverbinding is nog niet de helft van wat is 
gepland.

Hoewel ook het nieuwe Suezkanaal geen garantie biedt voor 
de toekomst, kan al wel geconcludeerd worden dat het project 
binnen de geraamde bouwkosten is gebleven en vooral ook bin-
nen de voorgeschreven bouwtermijnen. Aan die voortvarend-
heid zitten grauwe randen, zoals het gemakkelijk voorbijgaan 
aan de gevolgen voor het ecosysteem in de monding van de 
rivier naar de Middellandse Zee en de tweeduizend ontheem-
den die hun dorpen en landerijen langs het water moesten 
verlaten. Dat mogen wij nooit accepteren, maar het neemt niet 
weg dat het planmatige proces een blauwdruk kan zijn voor het 
ministerie van Melanie Schultz van Haegen en bedrijven die 
grote werken realiseren. 

Het succes van het Suezkanaal is volgens deelnemende bag-
geraars vooral te danken aan het goede voorwerk, de strikte 
handhaving van de tijdslimieten en de fl exibiliteit waarmee 
specialisten aan het werk zijn gegaan. Aan alle drie schort het 
in Nederland.

Om vertraging door bezuinigingen te voorkomen heeft de 
regering de Crisis- en Herstelwet in het leven geroepen. Deze 
moet het voorproces van grote projecten verkorten. Enorm 
verkeerd, zeggen deskundigen als Ernst ten Heuvelhof, hoog-
leraar bestuur en management aan de TU Delft. Vertragingen 
komen juist voor in de loop van het proces omdat het voorwerk 
niet goed gedaan is. De Crisis- en Herstelwet zet juist het mes 
in dat belangrijke voorspel.

Goed voorspel bevordert fl exibiliteit en creativiteit bij bedrij-
ven. Zij hoeven gedurende het bouwproces niet meer te vrezen 
met allerlei vertragingen te worden geconfronteerd. Vanwege 
dat risico dekken concerns zich nu juridisch compleet in. Fu-
nest voor de creativiteit, fl exibiliteit en snelheid. Terwijl Neder-
landers het prima kunnen. Boskalis en Van Oord hebben bij het 
Suezkanaal immers consortia geleid.

GERT VAN HARSKAMP
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Goed voorspel
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DAGELIJKS BROOD  RANGEERTERREIN KIJFHOEK

PETER WIERENGA

Tijd voor een bakkie op Neder-
lands grootste rangeerterrein, 
het bij Zwijndrecht gelegen Kijf-
hoek. Het terrein is zo’n vijftig 
hectare groot en telt in totaal 
liefst 43 verdeelsporen.

Wat is er fi jner dan tegen een hek 
aanleunen, onder het genot van een 
kopje koffi  e, als de zon net door de 
wolken breekt? Wel oppassen voor 
passerende locomotieven met daar-
achter de bekende vrachtwagons, 
die je vanaf de A15 over de Betuwe-
lijn kunt zien denderen.

Wagencontroleur Aad van den Hoe-
ven van DB Schenker – de grootste 
spoorvervoerder in het land – heeft 
er wel eentje verdiend op deze dag. 
Hij heeft zojuist in een klein uur 
600 meter bonte trein ‘geremd’. 
Zo’n ‘bonte’ trein bestaat bijvoor-
beeld uit ketelwagens, tankwagens, 
autowagens, en containerwagens. 
Van alles wat dus. 
En een trein ‘remmen’ is jargon 
voor het checken van de hele stoet 
om daarna een controlerapport af te 
geven aan de machinist. Die mag 
dan met een veilige trein door naar  
zijn eindbestemming, bijvoorbeeld 
Duitsland – de meeste goederen-

treinen gaan immers naar onze oos-
terburen. Al komen er sinds kort 
zelfs treinen uit China in Nederland 
aan, met een primeur onlangs voor 
een grote partij poederkoffi  e in de 
Rotterdamse haven. Die zou Aad 
misschien ook best wel willen con-
troleren. Heerlijk beroep. 

Even een trein ‘geremd’

Dit is de vierde afl evering in 

onze zomerserie ‘Dagelijks 

brood’, waarin we wekelijks 

professionals in de sector 

Transport, Logistiek, Offshore 

portretteren tijdens de 

maaltijd.
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MAN voert omzet 
zware trucks 9% op

Nederlandse bierexport 
bereikt record 

Onderzoek overname 
van TNT door FedEx

Antwerpen zoekt 
spooroperator 

WEGVERVOER
MAN, fabrikant van bedrijfsvoer-

tuigen, heeft het eerste halfjaar 

afgesloten met een omzetgroei 

van 9% voor de divisie Truck & 

Bus. De omzet bij Truck & Bus 

steeg naar 5,1 miljard euro. De 

concernomzet van MAN bleef 

echter met 6,7 miljard euro on-

geveer gelijk aan die van de eer-

ste helft van vorig jaar. Het be-

drijfsresultaat kwam uit op een 

magere 15 miljoen euro. Er wer-

den, ondanks de omzetstijging 

bij Truck & Bus, 3% minder or-

ders geboekt. 

DE MARKT
Nederlandse bierbrouwers heb-

ben vorig jaar een nieuw ex-

portrecord behaald. Ze expor-

teerden voor bijna 1,6 miljard 

euro aan bier, een stijging van 

4%. Nederland is na Mexico de 

grootste bierexporteur ter we-

reld. Tweederde van het uitge-

voerde Nederlandse gerstenat 

gaat naar landen buiten Europa. 

De VS is met afstand de belang-

rijkste exportbestemming, met 

37% van onze totale bierexport. 

EXPRES
De beoogde overname van TNT 

door de Amerikaanse koerier

FedEx stuit op bezwaren uit 

Brussel. De Europese Commissie 

gaat onderzoeken of de Europe-

se concurrentie in gevaar is door 

de overname. Ze vreest dat het 

fusiebedrijf op een aantal Euro-

pese markten onvoldoende con-

currentiedruk zal ondervinden 

van de enige twee andere spe-

lers, UPS en DHL en dat klanten 

hogere prijzen gaan betalen.

RAILPORT
Antwerpen is op zoek naar een 

spooroperator voor last mile ver-

voer binnen het havengebied. 

Dat loopt via Railport, een on-

derneming die de havenbeheer-

der eind 2013 oprichtte, samen 

met essenscia, federatie van de 

chemische industrie en Alfaport, 

de havenondernemersvereni-

ging. Die wil nu een neutrale 

operator in de arm nemen voor 

verspreid vervoer tussen de ran-

geercentra en de terminals.

KORT

de diepzeeverkeer. Dat het IMF in 
zijn World Economic Outlook de 
economische groeiverwachting 
voor China naar beneden heeft bij-
gesteld naar 6,8% voor dit jaar en 
6,3% voor 2016, kan volgens de Brit-
se onderzoekers niet anders dan ge-
volgen hebben voor de groei in
de wereldwijde containervaart. 
Drewry benadrukt daarbij dat de 
Chinese import per container afge-
lopen jaar nog maar 1,6% groeide, 
terwijl de export met 9,1% steeg. De 
totale volumegroei stabiliseerde 
zich op 5,6%. In 2010 lag die groei 
nog op ruim 18%.
Op basis van de Chinese PMI-cij-
fers, die de activiteit van de indus-
trie aangeven, verwacht Drewry dat 
deze volumegroei nog verder af-
neemt.

GERT VAN HARSKAMP

De haperende Chinese economie 
drukt een negatieve stempel op 
de ontwikkeling van de contai-
nervaart. 

Dat schrijft het Britse maritieme 
onderzoeksbureau Drewry in zijn 
weekbrief. De containervaart zal 
niet zo hard geraakt worden als het 
droge bulktransport over zee, maar 
ook de gecontaineriseerde lijnvaart 
gaat de negatieve gevolgen van de 
afzwakkende Chinese groei onder-
vinden. Het dalende groeicijfer 
sleept in zijn kielzog de export en 
import mee, blijkt uit de laatste data 
van Drewry. 
China, inclusief Hongkong, is goed 
voor 30% van het gecontaineriseer-

leman zijn beide daar zeer in geïnte-
resseerd omdat een blauwdruk voor 
een geautomatiseerd depot wereld-
wijd toepasbaar zou zijn. Hij schat 
de investering in de eerste fase tus-
sen 15 en 20 miljoen euro.
Dat is drie tot vier keer zo veel als 
voor een traditioneel depot, waar 
containers met ‘reachstackers’ wor-
den op- en afgezet. Het geautomati-
seerde depot zou worden uitgerust 
met onbemande stapelkranen 
(asc’s), die al op overslagterminals 
in Rotterdam in gebruik zijn.
Groot voordeel is volgens Holle-
man dat de verblijftijd van contai-
ners op het depot fors omlaag kan. 
‘De kosten van long stays, tot wel ne-
gentig dagen, vormen nu een groot 
probleem. Daarop kunnen we voor 
de klant veel geld verdienen.’

ROB MACKOR

De Rotterdamse Kramer-groep 
heeft plannen voor de bouw van ’s 
werelds eerste geautomatiseerde 
depot voor ‘empties’, lege contai-
ners.

Het familiebedrijf heeft een princi-
peovereenkomst gesloten met het 
Havenbedrijf voor de huur van vijf-
tien hectare grond op Maasvlakte 2, 
die in twee fasen (van acht en zeven 
hectare) kan worden afgenomen. 
Commercieel directeur Ted Holle-
man schat dat in de eerste fase  
125.000 containers (handlings) per 
jaar behandeld kunnen worden.
Het bedrijf heeft equipment-leve-
ranciers Kalmar en Terex gevraagd 
ontwerpen te maken. Volgens Hol-

CONTAINERVAART MAASVLAKTE 2

Zwakkere Chinese  
groei treft lijnvaart

Kramer: ook opslag 
‘empties’ automatisch

Lagerhuisleden zouden het Britse 

leger naar Calais willen sturen.

FOLKERT NICOLAI

Wegvervoerders mijden de veer-
diensten en spoorverbindingen 
tussen Calais en Dover wegens de 
problemen met illegalen in Ca-
lais. Volgens Eurotunnel is de si-
tuatie in de tunnel dankzij meer 
ME’ers weer bijna normaal.
 
Ferryvervoerder Stena Line ver-
voerde tussen Hoek van Holland en 
Harwich de afgelopen weken 10% 
meer vracht dan normaal in deze 
periode van het jaar. Dat kwam door 
de problemen met vluchtelingen in 
Calais. Wegvervoerders wijken uit 
naar andere havens voor de over-
steek naar Engeland. In Calais moe-
ten ze rekenen op wachttijden tot 
een etmaal of meer.
De Belgische organisaties Trans-
port en Logistiek Vlaanderen (TLV) 
en Febetra becijferen de schade van 
‘Calais’ op zeker een half miljoen 
euro per dag. Febetra rekent voor 
één uur wachttijd zestig euro en 
daarmee voor een etmaal vertraging 
ongeveer 1500 euro. Met dagelijks 
driehonderd Belgische voertuigen 
die van de Eurotunnel gebruikma-
ken, komen we op 450.000 euro uit. 
TLV neemt ook de vertragingen 
mee door acties van Belgische en 
Franse boeren en bereikt zo een 
schadebedrag van een half miljoen 
euro per dag.
De Nederlandse verladersorganisa-
tie EVO komt hier voor Nederland-
se bedrijven ook ongeveer op uit, 
maar waarschuwt dat de vervolg-
schade veel hoger kan uitpakken, 
omdat bedrijven aan weerszijden 
van het Kanaal goederen niet op tijd 
geleverd krijgen, productielijnen 
moeten stilleggen en in winkels en 
op markten ‘nee’ moeten verkopen.
Op hoog niveau wordt geprobeerd 
het door migranten veroorzaakte 
probleem in Calais op te lossen. De 
Britse premier David Cameron riep 
hiertoe vorige week een crisisteam 

vindt deze. ‘Een paar jaar terug was 
Eurotunnel daarin actiever dan nu.’
Dit jaar hebben al 37.000 migranten 
getracht met de veerboot of de trein 
illegaal Engeland te bereiken. Daar-
bij kwamen zeker tien van hen om 
het leven. Volgens onbevestigde be-

richten zijn 150 mensen er inder-
daad in geslaagd via de route Calais-
Dover Engeland binnen te komen.
In Frankrijk is ophef ontstaan over 
berichten in de Britse pers dat La-
gerhuisleden het leger naar Calais 

zouden willen sturen. In de Daily 
Mail werd melding gemaakt van 
pleidooien met die strekking, the Te-
legraph riep zelf in een commentaar 
tot inzet van het leger op. De onder-
burgemeester van Calais, Emmanu-
el Agius, sprak van een ‘provocatie’ 
en waarschuwde dat Calais ook alle 
bij de haven verzamelde asielzoe-
kers onbeperkt doorgang zou kun-
nen verlenen.
Het vluchtelingenprobleem lijkt 
zich toch ook weer naar het noor-
den te verplaatsen. Zo werden deze 
week in Duiven twaalf mensen uit 
Syrië, Iran en Irak aangehouden, die 
zich in een vrachtauto met bestem-
ming Engeland hadden verstopt. De 
chauff eur ontdekte de verstekelin-
gen toen hij de laadruimte opende. 
Ze ontsnapten in de richting van de 
A12, waarna ze door de politie wer-
den aangehouden.

bijeen. De Franse staat heeft zijn 
ME-team bij Calais versterkt met 
120 mensen, tot een totaal van 370 
agenten. Volgens Eurotunnel zou 
dat al hebben geleid tot een bijna 
normale uitoefening van de spoor-
dienst onder het Kanaal.

Eurotunnel kreeg overigens een 
veeg uit de pan van de Franse staats-
secretaris voor parlementaire aan-
gelegenheden, Jean-Marie le Guen. 
Het bedrijf had zich eerder om de 
beveiliging moeten bekommeren, 

Stena Line heeft het druk op het traject Hoek van Holland-Harwich, als gevolg van de problemen rond Calais. Foto: ANP

ILLEGALEN  Transportbedrijven kampen met wachttijd en vrezen ‘vervolgschade’

Calais: half miljoen per dag
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In de praktijk wordt ze al geholpen 
door het Duitse ‘Maut’-model, dat 
langzaam over Europa wordt uitge-
rold – behalve over Nederland. Tol-
kastjes kunnen tegenwoordig over 
de grens heen met de wegbeheerder 
communiceren, het Duitse systeem 
is min of meer al overgenomen door 
Oostenrijk, Zwitserland, Polen en 
Tsjechië en wordt dat naar verwach-
ting volgend jaar ook in België.
In het dossier ‘liberalisatie spoor-
vervoer’ is Bulc nauwelijks opge-

schoten. De European Rail Freight 
Association (ERFA) brak onlangs de 
staf over de voortgang met het zo-
genoemde Vierde Spoorpakket van 
de Europese Commissie. 
De ERFA wees er onder meer op dat 
‘verticaal geïntegreerde’ spoorbe-
drijven in Europa weinig in de weg 
wordt gelegd om concernonderde-
len onderling te subsidiëren met 
overheidsgeld. De organisatie be-

Bulc kan moed 

putten uit zaak 

Griekenland.

De wittebroodsweken van Violeta Bulc zijn voorbij. Ze kan de komende jaren aan de bak met een stapel taaie kwesties. Foto: ANP

POLITIEK  Op het bureau van Violeta Bulc stapelen zich de lastige dossiers van Europa op

FOLKERT NICOLAI

 
De wittebroodsweken van Violeta 
Bulc in Brussel zijn nu echt wel 
voorbij. De Sloveense oud-onder-
neemster, opvolger van de Est Siim 
Kallas als Europees Transportcom-
missaris, kan de komende jaren aan 
de bak. Dat wist Bulc meteen al wel, 
want de hoofdpijndossiers werden 
sinds haar aantreden in oktober vo-
rig jaar dagelijks bezorgd op haar 
werkkamer in het Brusselse Berlay-
mont.
Het dringendste dossier is waar-
schijnlijk de chaos in Calais, waar 
duizenden migranten zich bij 
vrachtauto’s en treinen verdringen 
om als verstekeling mee te kunnen 
liften naar het beloofde land, Enge-
land. Bulc kan daaraan in haar een-
tje weinig doen, het is eerder een 
‘Chef-Sache’ voor Commissievoor-
zitter Jean-Claude Juncker. Zelfs 
die heeft maar af te wachten of 
Frankrijk en het Verenigd Konink-
rijk er samen uitkomen.
Intussen is Bulc wel het vaste aan-
spreekpunt voor Europese organi-
saties uit de transport- en de verla-
derswereld die in Brussel soebatten 
om een oplossing. Zo kwam Trans-
port en Logistiek Nederland (TLN) 
begin juli al eens bij Bulc op de thee, 
in dit geval in het Louise Weiss-ge-
bouw in Straatsburg, waar het Euro-
pees Parlement de helft van zijn 
vergaderingen afwikkelt.
TLN verlangde daar, samen met Eu-
roparlementslid Dennis de Jong 
(SP), dat meer douane en politie in 
de Franse havenstad zouden wor-
den ingezet om chauff eurs en lading 
te beschermen tegen soms kwaad-
willende migranten. Ook moesten 
er meer beveiligde parkeerplaatsen 
komen in Calais en mochten over-
tredingen van de rij- en rusttijdre-
gels ter plaatse aan de chauff eurs en 
hun werkgevers niet worden aange-
rekend.
Waarschijnlijk heeft Bulc in dit dos-
sier, dat toch eigenlijk het hare niet 
is, achter de schermen wel iets be-
reikt. Eurotunnel, exploitant van de 
Kanaaltunnel, is begonnen aan de 
aanleg van extra beveiligde parkeer-
plaatsen, de Franse staat zet 120 
ME’ers meer in, op een totaal van 
nu 370, om de regio Calais te be-
schermen en de Nederlandse minis-
ter van Infrastructuur en Milieu, 
Melanie Schultz van Haegen, heeft 
onlangs gezegd dat over overtredin-
gen van rij- en rusttijden in het ge-
val van ‘Calais’ niet te moeilijk moet 
worden gedaan.
De zaak-Calais is, ook voor Bulc, na-
tuurlijk nog lang niet opgelost. Het-
zelfde geldt voor een reeks andere 
taaie kwesties die de Europese ver-
keerscommissaris van haar voor-
gangers heeft geërfd: de Europese 

kilometerheffi  ng, de verduurza-
ming van het transport, de liberali-
sering van het spoorvervoer, de vor-
ming van één Europees luchtruim, 
de strijd tegen de ‘sociale dumping’ 
en nog zo’n paar dingen.

Externe kosten
Daarmee ligt ze nog niet ‘op sche-
ma’, wat beslist niet alleen, of zelfs 
maar specifi ek, aan Violeta Bulc zelf 
hoeft te liggen. Zo deelde ze onge-
veer bij haar aantreden mee te stre-
ven naar een Europese beprijzing 
van het weggebruik, zowel voor per-
sonen- als vrachtauto’s, te bereke-
nen naar het aantal feitelijk afgeleg-
de kilometers en de ‘externe kosten’ 
die dat weggebruik veroorzaakt. Die 
externe kosten omvatten de schade 
door luchtvervuiling, geluidshinder 
en verkeersongevallen.
Daar was ook voorganger Siim Kal-
las jarenlang mee bezig. Dat het met 
zo’n Europa-brede kilometerhef-
fi ng niet opschiet, komt door de 
soevereiniteit van de Europese lid-
staten op dit gebied. Die stamt hier 
nog uit de Middeleeuwen: de land-
eigenaar heft tol naar eigen goed-
dunken. 
Bulc kan wat haar Europa-tol be-
treft misschien moed putten uit het 
dossier-Griekenland, waarin lidsta-
ten wel degelijk werden gedwongen 
om samen een oplossing voor een 
concreet probleem te zoeken.

doelt daarmee onder meer Deut-
sche Bahn en SNCF, staatsbedrijven 
die van de overheid geld ontvangen 
om investeringen in het spoor te fi -
nancieren en die middelen mis-
schien in andere concernonderde-
len steken.
Dit vervelende dossier lag ook al ja-
ren op het bureau van Kallas. Deze 
heeft Deutsche Bahn wel eens ge-
maand om DB Netz, de beheerder 
van het Duitse spoor die ook aan 
concurrenten van DB Schenker Rail 
spoorpaden vergeeft, buiten het 
concern te plaatsen, teneinde voor 
een eerlijker concurrentie op de 
Duitse spoorwegen te zorgen. Vol-
gens ERFA komt hier in de laatste 
versie van het Vierde Spoorpakket 
niets van terecht; sterker: de huidi-
ge situatie dreigt erin te worden be-
stendigd.
Maar misschien heeft Bulc mazzel. 
Een raad van juristen die de Duitse 
Bondsdag ten dienste staat, heeft 
Berlijn aangeraden om Deutsche 
Bahn op een iets andere manier te 
ontrafelen. DB Schenker Rail zou 
daartoe gedeeltelijk moeten wor-
den geprivatiseerd. Dat zou als ge-
volg hebben dat middelen van DB 
Netz niet zomaar meer naar de goe-
derenspoordochter van Deutsche 
Bahn kunnen vloeien. Rüdiger Gru-
be, de topman van ‘Die Bahn’ heeft 
die mogelijkheid nu ook geopperd 
aan zijn aandeelhouders. Aandeel-

houders? Het is er maar één, de 
Duitse staat. Dat is dus een inkop-
per.

Zwaveluitstoot
Reders en scheepseigenaren zijn in 
het algemeen positief over Violeta 
Bulc, ook al moeten ze zwaar inves-
teren in voorzieningen om de zwa-
veluitstoot van hun motoren te be-
perken. Bulc heeft volgens hen een 
open oor voor de problemen van de 
zeevaart en toont bovendien, als 
technisch afgestudeerde, een ‘fysie-
ke interesse’ in de scheepvaart door 
nu en dan aan boord van een nieuw 
schip te klimmen.
Dat laat onverlet dat Bulc hun op de 
hielen zit. Ze wil dat de scheepvaart 
in havens veel beter aansluit op in-
termodaal achterlandvervoer. Daar-
toe moeten de Europese lidstaten 
meer druk uitoefenen op de mari-
tieme sector en alles wat daaraan 
vastzit. Een nederlaag in dit inter-
modale achterlandvervoer heeft 
Bulc ook al opgelopen. Met de uit-
dieping van het Donau-traject 
Straubing-Vilshofen in Beieren is 
geen rekening gehouden in het 
jongste TEN-T-Eurosubsidieplan. 
De oorzaak is duidelijk: de betrok-
ken lidstaat, in dit geval Duitsland 
dus, is nog steeds ernstig verdeeld 
over dit project. En zonder de lid-
staten kan Bulc weinig. Dat gold 
trouwens net zo goed voor Kallas.

Europees Transportcommissaris Violeta Bulc kent haar werkkamer nu op haar duimpje. En de

 dossiers ook. Maar het lastige is dat er dagelijks nieuwe dossiers op haar bureau worden gelegd, 

waarvoor ze zonder hulp van de lidstaten geen oplossing kan bedenken.

Bulc kan strijd zelf niet winnen
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Hapag-Lloyd doet nu 
ook Halmstad aan

MTL treedt toe 
tot Palletways 

Singapore Airlines 
Cargo halveert verlies

Minder winst 
voor Exmar

LIJNVAART
Hapag-Lloyd heeft de Zweedse 

haven Halmstad toegevoegd aan 

zijn Noord-Europese Sweden 

Denmark Express Service (SDX). 

Daarmee heeft de Zweedse ha-

venstad een directe verbinding 

met Bremerhaven en Hamburg, 

de belangrijkste Noord-Europese 

hubs in het netwerk. De eerste 

wekelijkse aanloop is op 7 sep-

tember. De nieuwe rotatie van de 

SDX-service wordt Bremerhaven, 

Hamburg, Helsingborg, Halm-

stad, Gotenburg, Aarhus, Bremer-

haven.

WEGVERVOER
MTL uit België is toegetreden tot 

Palletways, het samenwerkings-

verband van Europese palletver-

voerders. Het bedrijf, voluit Mul-

timodal Transports & Logistics, 

verwacht daardoor zijn dienst-

verlening in de Benelux te kun-

nen verbeteren. Het Palletways-

netwerk telt inmiddels ruim 400 

depots en twaalf hubs, waarmee 

in achttien Europese landen in-

zamel- en distributiediensten 

worden aangeboden.

LUCHTVRACHT
Singapore Airlines zag de vracht-

omzet over het eerste kwartaal 

van het gebroken boekjaar met 

7,2% afnemen, ondanks een lich-

te groei van het vrachtvolume 

naar 282.000 ton. Er bleef een 

verlies op de vrachtactiviteiten 

over van zes miljoen euro, een 

halvering vergeleken met het re-

sultaat over dezelfde periode uit 

het vorige boekjaar. Singapore 

Airlines beschikt over acht B747-

400 freighters.

GASREDERIJ
De Belgische gasrederij Exmar 

heeft 21,6 miljoen dollar netto-

winst geboekt in de eerste helft 

van het jaar, ruim dertig miljoen 

minder dan vorig jaar. Toen zat 

daar echter 25,9 miljoen boek-

winst uit de verkoop van LPG-

tankers en 2,8 miljoen winst op 

de derivatenportefeuille in. Zon-

der die items is de nettowinst 

het afgelopen semester dus met 

ongeveer anderhalf miljoen dol-

lar gedaald. 

KORT

ROB MACKOR

De ‘kraamkamer’ van de Rotter-
damse containersector gaat 
dicht. ECT handelt nog tot eind  
november schepen af aan zijn 
Home Terminal en geeft het com-
plex eind dit jaar terug aan het 
Havenbedrijf. 

De ondernemingsraad van het be-
drijf heeft al ingestemd met het plan 
van de directie. Dat houdt in dat de 
terminal eind november dicht gaat 
en in de vier laatste weken van het 
jaar ontruimd wordt. Een ‘regie-or-
ganisatie’ gaat dan het nog bruikba-
re overslagmaterieel overdragen 
aan de terminals Delta en Euromax 
van ECT op de Maasvlakte. De res-
terende terminaltrekkers gaan te-
rug naar de leasemaatschappij, de 
kadekranen worden verkocht en het 

overige equipment wordt ver-
schroot.
Het bedrijf wil de resterende 42 vas-
te medewerkers overplaatsen naar 
de Delta Terminal op de Maasvlak-
te. Hun arbeidsovereenkomst met 
ECT Home Terminal BV wordt ont-
bonden en ze kunnen in dienst tre-
den van ECT Delta Terminal BV. De 
terreinen worden overgedragen aan 
Havenbedrijf Rotterdam. Dat nam 
al eerder een groot deel van de ter-
minal, de zogenoemde Hoge Dem-
ping, terug.
De Home Terminal zat vorig jaar 
met een overslagvolume van 
334.000 containers (moves) al diep 
in de rode cijfers. Doordat er op-
nieuw diensten zijn vertrokken, zijn 
de verliezen dit jaar verder opgelo-
pen. Zoals het er nu naar uitziet, 
worden er dit jaar nog maar 130.000 
containers overgeslagen.

HOME TERMINAL

Kraamkamer containeroverslag gaat dicht
De Home Terminal geldt als de 
kraamkamer van de Rotterdamse 
containersector en was ooit zelfs ’s 
werelds grootste containertermi-
nal. In de hoogtijdagen werkten er 
meer dan duizend mensen. Het be-
drijf is in de jaren ’60 op aandrang 
van het toenmalige Gemeentelijk 
Havenbedrijf opgericht door een 
aantal Rotterdamse havenbedrij-
ven, waaronder (voorlopers van) 
Nedlloyd, Furness en Internatio-
Müller. Ook spoorvervoerder NS 
was aanvankelijk aandeelhouder.
Na de opening van de Delta Termi-
nal in 1985 vertrokken steeds meer 
klanten naar de Maasvlakte, hoewel 
enkele grote spelers als Evergreen 
en Hamburg-Süd de Home Termi-
nal nog jarenlang zijn blijven aanlo-
pen. Delen ervan zijn in de loop der 
jaren al overgedragen aan aangren-
zende bedrijven, waaronder Rotter-

dam Shortsea Terminal (RST) en 
het papieroverslagbedrijf SCA Lo-
gistics.
De 42 werknemers die de Home 
Terminal nog in dienst heeft, zijn 
volgens bestuurder Niek Stam van 
FNV Havens ‘de diehards, die eer-
der hebben geweigerd om een 
nieuw arbeidscontract te tekenen’. 
Volgens hem gaan de mensen erop 
achteruit als ze in dienst komen van 
ECT Delta BV.
Voorzitter Jacques van Gelder van 
de ondernemingsraad spreekt van 
een historische beslissing. ‘Het was 
al jaren een moeizame aangelegen-
heid, maar nu gaat het licht dus echt 
uit.’ Hij maakt het management 
geen verwijten: ‘Dat heeft zijn uiter-
ste best gedaan om de terminal 
voort te zetten. Maar als de klanten 
erop uit zijn om de tarieven te slo-
pen, houdt het een keer op.’

Wij kunnen niet tevreden zijn met de 

inkomsten in de eerste jaarhelft.

Nu de stakingen voorbij zijn, hoopt 
fi nancieel topman Richard Lutz dat 
er in de tweede helft van het jaar een 
bruto resultaat van 2 miljard euro 
wordt behaald. Desondanks is de re-
organisatie volgens hem nodig om 
investeringen, groei en digitalise-
ring te kunnen fi nancieren. ‘Wij 
hebben te maken met structurele 
uitdagingen en kunnen niet tevre-
den zijn met de inkomsten in de 
eerste helft van het jaar.’
Woordvoerder Jelle Rebbers van de 
Nederlandse tak van DB Schenker 
Rail kan niet zeggen of de plannen 
gevolgen hebben voor de situatie in 
Nederland. ‘Dit speelt zich op con-
cernniveau af. Wij gaan ervan uit 
dat er eind dit jaar meer duidelijk-
heid komt, wanneer de defi nitieve 
plannen aan de raad van commissa-
rissen worden gepresenteerd’, zegt 
hij.

ROB MACKOR

Deutsche Bahn neemt de organi-
satie onder druk van tegenvallen-
de resultaten op de schop. Dat 
heeft de Duitse spoor- en logis-
tiekgigant in het halfjaarbericht 
laten weten.
 
De groep snijdt op concernniveau 
honderd miljoen aan kosten weg. In 
combinatie met eerder aangekon-
digde bezuinigen uit het program-
ma DB2020 moet dat leiden tot een 
besparing van 700 miljoen in dat 
jaar. De maatregelen zijn vervat in 
een zespuntenplan, dat het hele 
concern ‘slanker, sneller en klant-
vriendelijker’ moet maken.
Opvallend onderdeel van het plan is 
de samenvoeging in Duitsland van 
vrachtvervoerder DB Schenker Rail 
met DB Lange Afstandsvervoer, DB 
Regio en DB Verkoop in de nieuwe 
divisie Verkeer en Transport. Vol-
gens topman Rüdiger Grube kan de 
groep zich daardoor beter richten 
op operationele dienstverlening. 
‘Dat is wat het publiek van ons ver-
wacht, en terecht’, merkt hij op.
Een andere opvallende operatie is 
de voorgenomen gedeeltelijke ver-
koop van DB Schenker Logistics en 
de regionale passagiersvervoerder 
DB Arriva. De concerntop heeft 
geen details bekendgemaakt, maar 
Duitse media melden dat DB 20% 
van de aandelen van beide bedrijven 
zou willen verkopen.

Top slankt af
Die top neemt overigens ook zich-
zelf onder handen: het aantal be-
stuurders gaat omlaag van acht naar 
zes. Eerder werd al aangekondigd 
dat topman Alexander Hedderich 
van DB Schenker Rail AG eind au-
gustus vertrekt. Het totale vracht-
vervoer daalde in de eerste helft van 
het jaar onder zijn leiding met 6% 
tot 49 miljard tonkilometer.

Volgens Grube hebben de hardnek-
kige stakingen van de Duitse machi-
nisten DB dit en vorig jaar samen 
een half miljard euro gekost. Niette-
min steeg de concernomzet in de 
eerste helft van het jaar met iets 
meer dan 1%, ofwel 266 miljoen 

euro, tot twintig miljard euro. Het 
bedrijfsresultaat (ebit) daalde ech-
ter bijna 20% tot 890 miljoen euro.
DB Schenker Logistics zag nog wel 
groei in de eerste jaarhelft. In verge-
lijking met dezelfde periode vorig 

jaar steeg het aantal over land ver-
voerde zendingen met 3,8%, kende 
luchtvervoer een stijging van 1,1% 
en groeide de contractlogistiek met 
16,6%. Alleen zeevervoer kende in 
de eerste helft van het jaar een da-
ling, van 3,5%. Per 1 september 

treedt Jochen Thewes aan als top-
man van Schenker AG en daarmee 
ook als hoofd van de bedrijfseen-
heid DB Schenker Logistics. Hij is 
nu nog de hoogste man van DB 
Schenker in Azië. 

Naast al eerder aangekondigde bezuinigingen wil DB nog voor 100 miljoen in de kosten snijden. Foto: Wikimedia

HALFJAARCIJFERS  Stakingen hebben concern een half miljard euro gekost

Deutsche Bahn beknibbelt
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Vrachtafhandelaar Aviapartner 
Cargo op Schiphol komt voor een 
onbekend bedrag in handen van 
concurrent Dnata uit Dubai.

Dat werd vorige week door de twee 
partijen bekendgemaakt.
Het vrachtbedrijf op Schiphol, het 
voormalige Aero Groundservices, is 
met een vrachtvolume van 360.000 
ton per jaar en 430 medewerkers de 
grootste neutrale vrachtafhande-
laar op Schiphol. Het handelt onder 
meer de vrachtvliegtuigen van Sin-
gapore Airlines Cargo, het Japanse 
NCA, MASKargo, LAN Cargo, Yang-
tze River Express en China Eastern 
en China Southern af.
Behalve de afhandelingsactiviteiten 
koopt Dnata tevens van Aviapartner 
op Schiphol het Animal Centre, het 
Temperature Control Centre en de 
platformafhandeling voor de 
vrachtvliegtuigen. 
Volgens Dnata, onderdeel van de 
Emirates Group, is Schiphol een 
van de belangrijkste vrachtluchtha-
vens van Europa en is een positie 
aan het vrachtplatform een strategi-
sche ‘must’ voor een bedrijf dat wil 
groeien in de mondiale luchtvracht-
afhandeling. De acquisitie van Avia-
partner Cargo stond dan ook hoog 
op het verlanglijstje van de afhande-
lingsgroep uit Dubai.
De afgelopen twee jaar heeft het be-
drijf de marktpositie in Europa al 
eerder versterkt met een aantal 
kleinere strategische overnames. 
Inclusief de nieuwe Nederlandse 
aanwinst handelt Dnata nu rond de 
twee miljoen ton aan luchtvracht 
per jaar af in Europa en mengt het 
zich in Europa in de strijd om de 
grote vrachtcontracten met de an-
dere marktleiders Menzies, Swis-
sport en WFS.
De Belgische afhandelingsgroep 
Aviapartner verkocht eerder al de 

vrachtvestiging op de luchthaven 
van Frankfurt aan de Turkse bran-
chegenoot Celebi. Ook de vrachtac-
tiviteiten van Aviapartner op de 
thuisbasis Brussels Airport staan te 
koop, maar daar wordt momenteel 
nog over onderhandeld met Dnata, 
meldt het bedrijf. Indien ook het fi -
liaal in Brussel wordt verkocht aan 
Dnata heeft Aviapartner in een half 
jaar zijn Europese kroonjuwelen op 
vrachtgebied verkocht. 
Directeur Erik de Goeij van Avia-
partner Cargo op Schiphol zegt dat 
de overname door Dnata een goede 
zaak is voor het afhandelingsbedrijf 
en de ontwikkeling van de lucht-
vrachtsector van Schiphol. ‘Voor 
Aviapartner was de vracht geen 
kernactiviteit meer. Voor Dnata is 
dat het wel. Zij willen de vrachtacti-
viteiten verder uitbouwen en inves-
teren in betere producten en dien-
sten op Schiphol.’ 

WFS
De Goeij zal onder de nieuwe eige-
naar de activiteiten op Schiphol van 
de vrachtafhandelaar blijven leiden, 
zegt hij. De topman wijst er op dat 
momenteel een deel van de loodsen  
tijdelijk wordt gebruikt voor de 
douane en PostNL. Op termijn is er 
volgens hem nog een groei mogelijk 
van 200.000 ton op jaarbasis als die 
ruimte vrijkomt voor de zogeheten 
eerste linie afhandelingsactiviteiten 
van luchtvaartmaatschappijen.  
Aviapartner lijkt zich met de ver-
koop van zijn grootste vrachtstati-
on geheel te gaan richten op de af-
handeling van passagiers op de 
Europese luchthaven. Het bedrijf 
(in handen van de Amerikaanse in-
vesteringsgroep HIG Capital en een 
groep Belgische investeerders rond 
topman Laurent Leveaux) zag twee 
jaar terug een verkoop van alle acti-
viteiten in Europa aan WFS nog 
mislukken. Nu wordt het concern in 
stukjes verkocht. 

VRACHTAFHANDELING

Aviapartner verkoopt 
kroonjuweel Schiphol

stegen vrachtcapaciteit op passa-
giersvliegtuigen en het feit dat de 
congestie in de Amerikaanse zeeha-
vens aan de westkust van de VS gro-
tendeels is weggewerkt, waardoor 
er minder vraag is naar capaciteit. 
Volgens een anonieme vrachtmaat-
schappij komen de vrachtprijzen 
verder onder druk te staan doordat 
veel van de passagiersmaatschap-
pijen geen aparte kostenberekening 
hebben voor de vrachtactiviteiten 
en daardoor een ‘bijzonder liberaal 
prijsbeleid’ op vrachtgebied hante-
ren. Dit staat in scherp contrast met 
de luchtvaartmaatschappijen met 
een aparte businessunit op vracht-
gebied inclusief winst- en verliesre-
kening. De prijserosie is voor die 
specialisten een groot probleem om 
nog ergens in de buurt van een nul-

De luchtvrachtprijzen vanuit 
China zijn in juni verder gedaald 
met 1,1 punt op de tarievenindex 
van de Britse transportconsul-
tant Drewry. 

De zogeheten East-West Air Freight 
Price Index van Drewry zakte naar 
88.7 punten, het laagste punt sinds 
de analist in het voorjaar van 2012 
de actuele vrachtprijzen vanuit de 
luchthaven van Shanghai op een 
groot aantal internationale vracht-
bestemmingen in de VS en Europa 
is gaan meten. In valuta komt dat 
nieuwe dieptepunt uit op een prijs 
van 2,90 dollar per kilo. 
Drewry schrijft de verdere daling 
toe aan de zwakke vraag in de markt 
naar luchtvrachtruimte, de kwakke-
lende Chinese export, de sterk ge-

resultaat uit te komen. Drewry ver-
wacht dat dit jaar luchtvrachttarie-
ven verder zullen dalen door de 
komst van nog meer nieuwe passa-
giersvliegtuigen op de markt.

Prijsdruk
Een enquête door consultant Simon
-Kucher & Partners onder 1.600 ma-
nagers laat intussen zien dat bijna 
70% van de logistieke bedrijven last 
heeft van prijsdruk en tarievenoor-
logjes. Vaak wordt dit veroorzaakt  
door een laag vertrouwen in de ei-
gen marktpositie en de bereidheid 
om snel concessies te doen aan de 
eisen van de ladingsaanbieders, 
stelt de analist. ‘Zij realiseren zich 
dan nauwelijks welk signaal deze in-
cidentele stuntprijzen afgeven aan 
de markt.’ JV

PRIJSBELEID

Luchtvrachttarief verliest verder 
terrein door ‘liberaal prijsbeleid’

Illustratie: Edward Ouwerkerk

jaar. Volgend jaar zit er een verdere 
groei in naar 3,2%. Aan de ‘groei-
spurt’ in de luchtvrachtbranche is 
echter een einde gekomen. De volu-
megroei van 3,2% vorig jaar zal da-
len naar 2,7% dit jaar en 2,6% vol-
gend jaar.

Belemmeringen
De Nederlandse ondernemer is in-
tussen best tevreden over de be-
drijfsvoering. De meeste onderne-
mers ervaren geen belemmeringen. 
Wie die toch heeft, noemt vooral de 
onvoldoende vraag of spreekt van 
fi nanciële beperkingen. Hier en 
daar is er een tekort aan arbeids-
krachten, aan productiemiddelen, 

FOLKERT NICOLAI

De transport- en logistieke sector 
groeit dit jaar vooral door aan-
trekkende volumes en onder im-
puls van de binnenlandse markt. 
Volgens bankeconomen ziet het 
er niettemin voor 2015 en 2016 
vrij aardig uit.

De Nederlandse sector transport en 
logistiek mag voor dit jaar een volu-
megroei van 2,7% tegemoet zien, 
nadat de volumes vorig jaar gemid-
deld al 2% stegen. Dat blijkt uit de 
jongste prognoses van ING Econo-
misch Bureau. In het landvervoer 
moet de sector het, anders dan in 
het verleden, vooral van de binnen-
landse markt hebben.
De logistieke dienstverlening, waar-
bij ook toegevoegde-waardedien-
sten worden aangeboden, doet het 
al jaren beter dan het zuivere ver-
voer. Dat beeld blijft dit en komend 
jaar gehandhaafd. Het watervervoer 
heeft last van aanhoudende druk op 
de tarieven. Het einde daarvan is 
volgens de bank ‘niet in zicht’.
In het wegvervoer zien we een om-
mekeer in de rendementsontwikke-
ling. Die was de laatste jaren nega-
tief, maar dankzij een ‘stabiele 
loonontwikkeling’, gevoegd bij lage-
re brandstofkosten, kan de wegver-
voerder dit jaar zijn rendement mis-
schien verbeteren. Het herstel in 
deze brache wordt geschraagd door 
de voorzichtig aantrekkende con-
junctuur in de bouw en de detail-
handel.
Voor dit jaar voorziet ING in het 
wegvervoer een volumegroei van 
2,5%, in vergelijking met een groei 
van 1,6% vorig jaar. In 2016 gaan de 
volumes nog eens 1,9% vooruit. 
Voor het vervoer over water wordt 
een groei van 3% verwacht, oplo-
pend tot 3,2% volgend jaar. Vorig 
jaar bleef het groeipercentage bij 
2,1% steken.

Het zeevervoer kent hogere volu-
mes, maar ook een grotere volatili-
teit, waarschuwt de bank. Dit komt 
door overcapaciteit als gevolg van 
overinvestering in grote container-
schepen en daarbij een terugvallen-
de wereldhandel. De binnenvaart 
ziet dit jaar een ‘over-all’ volumeda-
ling van 1%, ten opzichte van een 
stijging van 1% vorig jaar. Deze 
branche ‘krijgt niet de kans zich te 
herstellen’, zegt ING. De container-
vaart gaat wel vooruit, de tankvaart 
doet het nog onverminderd slecht.
Voor het gehele watervervoer hou-
den de bankeconomen het voor dit 
jaar op een volumegroei van 3%, 
duidelijk meer dan de 2,1% van vorig 

VRACHTVOLUMES  Goedkope diesel geeft wegvervoer lucht

Banken zien aardige 
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Om te weten hoe goed het gaat in het Nederlandse goederenvervoer moet je terugkijken in de tijd. Met de 

Transportindex kunnen we dat inmiddels vier jaar. Tijd voor een feestje! Precies vier jaar geleden, begin 

augustus 2011, stond de index op 87,78. Het jaar erop was dat 88,29, in 2013 kwam de stand op 87,50. Vorig 

jaar was de verbetering van de economie al duidelijk te zien, met een Transportindex op 94,80. Begin deze 

week zaten we op 97,97. Het gaat dus – relatief – goed. Hoe goed? Dat leert ons de deelindex wegvervoer. In 

2011, 2012 en 2013 was de stand nog geen 90, nu 107,02. Of neem de deelindex binnenvaart. In 2011: 58,67. 

Vorig jaar: 102,86. Nu: 114,07.
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TRANSPORTINDEX: TIJD VOOR EEN FEESTJE

JOHN VERSLEIJEN/ANP

PostNL heeft in het tweede kwar-
taal een nettoverlies van 4 mil-
joen euro geboekt, vooral door de 
verkoop van zijn Britse dochter-
bedrijf Whistl.

De krimp op de postmarkt zette 
door, terwijl de bezorging van pak-
ketten verder groeide. PostNL 
meldde een omzet van 824 miljoen 
euro over het tweede kwartaal, 
waarmee de opbrengsten even hoog 
waren als een jaar eerder. De opera-
tionele winst zakte met 7% naar 77 
miljoen euro. Op voortgezette acti-
viteiten werd een nettowinst ge-
boekt van 39 miljoen euro. 
Bij de verkoop van het Britse doch-
terbedrijf Whistl moest echter een 
verlies van 43 miljoen worden geïn-
casseerd, waardoor onder de streep 
een klein verlies ontstond. De ver-
koop is volgens PostNL de uitkomst 
van een strategische heroverweging 
van zijn activiteiten in het Verenigd 
Koninkrijk. 
PostNL is op basis van dat onder-
zoek tot de conclusie gekomen ‘dat 
een management buy-out goed is in 
het belang van alle belanghebben-
den. PostNL zal als onderdeel van 
de transactie nog een minderheids-
belang van 17,5% in Whistl behou-

den. Whistl is na Royal Mail het 
tweede postbedrijf van Groot-Brit-
tannië. Het postbedrijf telt ruim 
duizend medewerkers. 
Het was ooit de bedoeling van TNT 
Express om in alle Europese landen 
postbedrijven op te zetten om zo 
uiteindelijk met de komst van een 
liberale postmarkt in de EU te ko-
men tot een Europees  postbedrijf, 
maar omdat de brievenpost onder 
de twintig gram nooit is vrijgemaakt 
was het voor TNT en later PostNL 
niet langer interessant om in deze 
markt te investeren. 

Postzegels
PostNL bezorgde ruim 11% minder 
brieven dan in het tweede kwartaal 
van 2014. Duurdere postzegels en 
bezuinigingen waren niet voldoen-
de om die krimp te compenseren, 
waardoor de operationele winst van 
de postdivisie daalde.
Tegenover de daling bij de brieven 
stond een toename van 7% bij de 
pakketbezorging. Daar profi teert 
PostNL volop van de verdere groei 
van het winkelen via internet. Het 
postbedrijf komt op 3 november 
met een update over de verwachtin-
gen voor de komende jaren. Tegen 
die tijd moet ook duidelijk zijn wat 
de verdere plannen met de activitei-
ten in Duitsland en Italië zijn.

POST EN PAKKETTEN

Het Britse oranje fluitje komt in andere handen. Foto: Whistl

PostNL strijkt de vlag 
op Britse postmarkt

ROB MACKOR

Pacorini Metals is begonnen met 
breakbulk-overslag op de Fruit 
Terminal in het Rotterdamse 
Merwehavengebied.

De logistiek dienstverlener heeft 
het huurcontract overgenomen van 
Henry Bath, die het 12,5 hectare gro-
te complex de afgelopen drieënhalf 
jaar in gebruik had. Die heeft nog 
twee van de vijf voormalige fruit-
loodsen in gebruik. Die zullen de 
komende tijd ontruimd worden, de 
andere drie staan al enige tijd leeg. 
De loodsen zijn eigendom van In-
vestum van de familie Bak, die het 
complex na het faillissement van 
fruitoverslagbedrijf Seabrex in han-
den kreeg.

Pacorini, onderdeel van het Glenco-
re-concern, wil nieuwe ladingstro-
men naar de terminal halen, vertelt 
directeur Simon Yntema. ‘Traditio-
neel ligt bij ons de nadruk op meta-
len, maar daartoe willen we ons niet 
beperken. We kijken bijvoorbeeld 
ook naar soft commodities.’ Daar-
onder vallen bijvoorbeeld koffi  e en 
cacao. Hij waagt zich niet aan voor-
spellingen over de omvang van toe-
komstige ladingstromen.
Pacorini wil het bedrijf gaan runnen 
met een vaste ploeg van acht tot 
tien mensen, onder wie een aantal 
managers, en naar behoefte perso-
neel inhuren. Het bedrijf vervoert 
jaarlijks zo’n twee miljoen ton la-
ding via Nederlandse havens, waar-
van een belangrijk deel via de eigen 
terminal in Vlissingen.

OVERSLAG

Pacorini van start in 
Merwehavengebied

Graadmeter ‘ondernemerssentiment’ 

laat de grootste uitslagen zien.

sitief. Een meerderheid van de on-
dernemers vond toen dus dat het de 
goede kant op ging. Inmiddels is dat 
goede gevoel toch weer iets afgeno-
men. Slechts een minieme meer-
derheid waardeert het economische 
klimaat nog als gunstig.
Het ondernemerssentiment is met-
een de graadmeter die de grootste 
uitslagen laat zien. De beoordeling 
van de orderpositie is de laatste 
twee jaar aanhoudend verbeterd, 
maar staat nog steeds in de min. In 
juni 2013 stond deze graadmeter op 
minus 20, afgelopen juni nog steeds 
op 7 onder nul.
Opvallend is dat de beoordeling van 
zowel omzet als tarieven de laatste 
twee jaar telkens hoger scoorden 
dan die over het economisch kli-
maat en de orderpositie. Over de 
omzet wordt door een kleine meer-
derheid van de ondernemers posi-
tief geoordeeld. Het oordeel over de 
tarieven was de laatste jaren opmer-
kelijk genoeg altijd wel gunstig, 
maar dat lijkt sinds eind verleden 
jaar juist iets te verminderen.

Bankroet
Het aantal faillissementen in de 
transport- en logistieke sector is de 
laatste twee jaar duidelijk aan het 
dalen, stelt de bank vast. Op dit 
ogenblik ligt de faillissementsgraad 
op 0,85%. In juni 2014 was dat nog 
1,15%. De grootste daling zagen we 
in de binnenvaart en de logistieke 
dienstverlening. In het pure weg-
vervoer is er de laatste twee kwarta-
len juist een stijging.
Aan de ABN Amro-cijfers is af te le-
zen dat het huidige economische 
herstel nog zeer broos is. Zo is het 
producentenvertrouwen, dat in 
2008 tot zeer diepe diepten begon 
te dalen, pas het laatste jaar weer 
boven de nul uitgekomen. Dit wordt 
toegeschreven aan de lagere euro, 
waardoor er meer opdrachten uit 
het buitenland binnenkomen. 

materiaal en ruimte. Een enkeling 
geeft het weer de schuld.
Dat vrij rooskleurige beeld rijst op 
uit het recente rapport van het Eco-

nomisch Bureau Nederland van 
ABN Amro over trends en ontwik-
kelingen in de transportsector. Vol-
gens de bank is aan het sentiment 

van ondernemers af te lezen dat het 
momenteel beter gaat met de eco-
nomie. De graadmeter voor dat on-
dernemerssentiment steeg de laat-

ste twee jaar, sinds juni 2013, van 
minus 15 naar iets boven nul.
Midden vorig jaar sloeg het gevoel 
over de gang van zaken om naar po-

 groei ladingvolumes
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‘Een niche zoeken en 
toegevoegde waarde creëren’

GERT VAN HARSKAMP 

Hans Feringa (54) verruilt 

per 1 september zijn baan 

als president bij Stolt 

Tankers, een divisie van 

Stolt-Nielsen, voor de 

functie van CEO bij Team 

Tankers in de Verenigde 

Staten. De Nederlander 

wacht een zware, maar 

zeer uitdagende taak.

H  et was een bijzonder moment. Daags 
voordat Stolt-Nielsen de fi nanciële 
resultaten over het tweede kwartaal 
publiceerde, maakte Hans Feringa 
bekend dat hij vertrekt naar Team 
Tankers. Met de prestaties over het 

tweede kwartaal van Stolt-Nielsen heeft Feringa een 
mooi visitekaartje afgegeven. 
De Rotterdamse tankerdivisie van het Noorse moeder-
bedrijf, Stolt Tankers, bleek afgelopen kwartaal de aan-
jager van het concern. Doordat Stolt Tankers zijn ope-
rationeel resultaat zag stijgen van 19 miljoen dollar in 
het tweede kwartaal van 2014 tot 30,4 miljoen in dezelf-
de periode dit jaar, kon Stolt-Nielsen zijn winst met 13 
miljoen plussen. Beter kan een topman zijn bedrijf ei-
genlijk niet achterlaten. Feringa: ‘Het is een heel mooie 
prestatie, maar we komen ook van ver. In de scheep-
vaart hield het de laatste jaren niet over, dus een herstel 
kan dan ook sneller gaan.’

Maar het is niet alleen de markt die verantwoordelijk 
is voor de goede resultaten van Stolt Tankers. Wat ligt 
er volgens u nog meer aan ten grondslag?
In de eerste plaats telt de lage olieprijs mee. Daardoor 
konden we veel goedkoper varen. Daarnaast hebben we 
op het juiste moment contractwerk aangenomen. Dat 
heeft Stolt minder kwetsbaar gemaakt. Belangrijk is 
ook dat Stolt Tankers een nichespeler is. Eigenlijk zijn 
wij een schoonmaakbedrijf. Als de tanks leeg zijn, kun-
nen we weer alles laden. We kunnen kleinere partijen 
vervoeren en we varen veel frequenter dan onze con-
currenten. Daardoor is Stolt een betrouwbare partij 
voor zijn klanten. En we hebben afgelopen jaar een 
enorme slag geslagen in veiligheid en duurzaamheid 
door goede investeringen. Wij zijn en veiliger en duur-
zamer dan veel van onze concurrenten.

Hoe kijkt u terug op uw periode bij Stolt?
Ik heb er negentien jaar eigenlijk met heel veel plezier 

gewerkt en heb er verschillende dingen gedaan. Ik ben 
in 1996 aangenomen om een tankopslag op te bouwen. 
Vier jaar heb ik in Singapore gezeten. Daarna ben ik in 
de scheepvaart gaan werken. Dat is totaal iets anders 
dan terminalactiviteiten. Terminalactiviteiten lijken 
wat op real estate. Met scheepvaart is moeilijker geld te 
verdienen, maar het mooie van scheepvaart is dat je wel 
sneller iets kun veranderen. Je kunt direct iets nieuws 
invoeren. Wat dat betreft is scheepvaart leuker dan ter-
minalwerk.

U laat Stolt Tankers goed achter, maar bij Team Tan-
kers komt u ook in een gespreid bedje terecht. Team 
Tankers heeft net een fi nanciële herstructurering ach-
ter de rug en maakt weer winst. Een mooi moment om 
in te stappen misschien, maar wat kunt u nu nog doen?
Het klopt inderdaad dat Team Tankers de fi nanciële 
herstructurering goed heeft afgesloten. Het concern is 
winstgevend en schuldenvrij. Maar dat is nog niet ge-
noeg. We moeten nu verder.

U heeft duidelijk de taak om Team Tankers uit te brei-
den?
Ja, Team Tankers behoort bij de top-10, maar is nog niet 
de grootste (veertig chemicaliëntankers van 3.500 tot 
46.000 dwt). Net als Stolt is het een wereldspeler. Team 
Tankers heeft kantoren in Westport, Kopenhagen, Oslo 
en Singapore en doet de Europese short sea-activiteiten 
voor een groot deel vanuit Malaga. Het grote verschil 
met Stolt is dat Team Tankers veel minder een eigen ni-
che heeft. Het concern opereert op meerdere vlakken, 
zoals short sea, deep sea en de commodity business. We 
moeten kijken waar we onze nadruk op gaan leggen en 
toegevoegde waarde gaan creëren.

Niels Stolt-Nielsen waarschuwde in een toelichting op 
de kwartaalcijfers voor te veel optimisme in de tank-
vaart. Er zijn veel nieuwe tankschepen besteld. Bent u 
niet bang dat de vlootuitbreiding de markt verziekt?
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Verzieken is veel gezegd. Er komen wat schepen aan. 
Veel scheepswerven hebben vertraging opgelopen en 
het is nog maar de vraag of al die bestelde schepen ook 
daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Waarschijnlijk 
zullen enkele rederijen het wel moeilijk krijgen en ko-
men er overnamemogelijkheden op de markt. Je moet 
zorgen dat je een sterke positie hebt, een sterke balans. 
Rederijen die dat hebben, gaan het zeker redden.

Hoe zit het dan met de vraag in de markt?
Gezien de toename in het aanbod van schepen is het 
belangrijk wat er gebeurt met de vraag. Een aantrekken-
de economie kan de groei verhogen tot 5% of meer en 
dat helpt. Ook de locaties waar chemicaliën worden ge-
maakt zijn belangrijk. Door het vele gas in de Arabische 
Golf en door het vinden van schaliegas in de VS zijn dit 
de meest concurrerende locaties. Door de grote afstand 
maar de exportmarkten zoals Europa, het Verre Oosten 
en Zuid-Amerika betekent dat vele tonmijlen en dus ex-
tra vraag.’

Verandert er voor u persoonlijk veel?
Nou ja, mijn nieuwe standplaats wordt uiteindelijk 
Westport Connecticut in de Verenigde Staten. Mijn 
vrouw gaat mee en ik heb twee dochters. Eén studeert 
er in Nederland en de ander in Amerika. Nu zullen we 
die in Amerika iets vaker zien.

Enkele rederijen zullen het 

wel moeilijk krijgen.
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Hans Feringa: 

‘Scheepvaart 

is leuker dan 

terminalwerk.’

Foto: Bram Belloni
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Dossier10

De juiste locatie 
en politieke wil
maken een
logistieke
hotspot

sluiten op de panden.’ De adviseur wil maar aangeven: 
het is niet alleen talent dat een rol speelt, maar natuur-
lijk ook marktkennis.
Marktanalist Rudolf Bak publiceerde onlangs de statis-
tiek van de markt voor distributiecentra. Een belangrij-
ke conclusie lijkt vanzelfsprekend als het gaat om de ge-
wenste locatie van dit type vastgoed: nieuwbouw wordt 
in de meeste gevallen gerealiseerd nabij een snelweg, de 
afstand tot die autobaan bedraagt dan tussen één en 
drie kilometer.
Toch zijn lang niet al deze plekken volgebouwd in Ne-
derland – er moeten meer voorwaarden zijn om een lo-
catie tot potentieel topgebied te maken.
‘Grofweg: trimodaliteit’, geeft Hans van Reek, ook di-
recteur bij DTZ Zadelhoff , aan. ‘Het is van steeds groter 
belang dat in elk geval weg, water en spoor bij elkaar ko-

Het was David Hart, oprichter van de 
ontwikkelaar van logistiek vastgoed 
DHG, die eens stelde dat bouwen 
van aantrekkelijk logistiek vastgoed 
een eenvoudig beroep is: ‘Je zoekt 
een plek waar weg en water bij el-

kaar komen, koopt de grond voor niet te veel geld en 
nadat je er betonplaten neer hebt gelegd is de waarde 
veel groter.’ 
‘Ja, dat is het talent van de goede ontwikkelaar’, stelt 
Mark van Bochoven, directeur bij DTZ Zadelhoff , als 
adviseur betrokken bij veel transacties op het gebied 
van logistiek vastgoed. ‘En het geeft ook meteen aan dat 
je als belegger of ontwikkelaar een probleem hebt als 
een gekozen locatie niet goed (meer) blijkt te zijn, de 
prijs niet correct is of de eisen van de markt niet aan-

Hoe word je de perfecte 

plek voor het bij elkaar 

brengen van allerlei 

transportstromen? 

Meerdere wegen leiden 

naar Rome, zoals het 

spreekwoord luidt. In Oss 

bijvoorbeeld timmeren ze 

hard aan de weg (en aan 

het spoor), terwijl ‘hotspot 

bij uitstek’ Venlo niet op de 

lauweren blijft rusten.

MELS DEES 

Hoewel Nederland distributieland

bij uitstek is, voldoet lang niet elke 

locatie aan de eisen die logistieke 

ondernemingen stellen op het 

gebied van bereikbaarheid en

politiek klimaat. ‘Venlo speelt actief

in op wensen van ondernemingen.’
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Maastricht–Airport dichtbij is, een luchthaven met een 
positie als het gaat om luchtvracht. ‘Hoewel de lucht-
havens van Luik en Keulen ook goed te bereiken zijn, 
dus die viermodaliteit is er toch wel’, nuanceert Van Bo-
choven. ‘Als de regionale politiek de toekomstvisie van 
de luchthaven en die van de overige modaliteiten weet 
te vertalen naar een aantrekkelijke propositie voor lo-
gistieke ondernemers, dan is dat zeker kansrijk’, meent 
hij. Daarmee zijn twee andere aspecten genoemd die 
een locatie tot potentiële hotspot maken: de nabijheid 
van een luchthaven en de houding van politici en be-
leidsmakers.

Wereldwijd
‘Het is evident dat de omgeving van Schiphol voor logis-
tieke partijen die afhankelijk zijn van, of zich richten op 
internationale vervoersstromen buitengewoon interes-
sant is’, zegt Van Reek. ‘De prijzen zijn er dan ook naar.’ 
Ten onrechte bestaat in de markt weleens het idee dat de 
omgeving van Schiphol door de prijzen vooral interes-
sant is voor kleinere, gespecialiseerde nichepartijen. ‘Na-
tuurlijk is er in de omgeving van bijvoorbeeld Venlo 
ruimte voor nieuwe distributiecentra van meer dan 
50.000 vierkante meter. Die ruimte is er bij Schiphol 
minder en die is er vooral ook veel duurder, maar kijk 
eens naar G-star RAW, dat in Hoofddorp het magazijn 
vestigde voor zijn wereldwijde distributie. Typisch een 
voorbeeld van een partij die ruimte nodig heeft, maar 
ook een snelle mondiale distributie wil garanderen.’ 

Een bepaalde positie kan ook remmend werken: in the-
orie heeft Utrecht alles in huis om een logistieke hot-
spot te zijn. Industriegebied Lage Weide biedt barge, 
spoor en weg. ‘Lange tijd was Utrecht via de weg niet 
heel goed bereikbaar’, weet Van Bochoven. ‘Daarnaast 
zetten bestuurders er ook niet echt op in. Veel meer 
richten ze zich juist op consultancy, ICT en banking. 
Dat past ook bij een hoogopgeleide bevolking.’ 
Toch zou er in de Domstad ruimte zijn voor nieuwe lo-
gistieke activiteiten, meent Van Reek. ‘Niet voor mega-
distributiecentra, maar juist voor stedelijke distributie 
en last mile transport kan Utrecht belangrijk gaan wor-
den als nationale hub. DHL is er bijvoorbeeld nu aan het 
bouwen.’ 

Actieve overheid
Een ander belangrijk onderdeel van het vestigingskli-
maat is overheidssturing – of juist belemmering. Bij de 
opening van het nieuwe distributiecentrum van Weh-
kamp in Zwolle bleek hoezeer de gemeente faciliteerde 
en inspeelde op de wensen van de online retailer bij de 
bouw van het dc en mogelijke uitbreiding in de toekomst. 
Dit is ook te zien in Venlo, waar gemeente en provincie 
duidelijk sturing geven aan ontwikkeling van de logistie-
ke activiteiten. Niet alleen bij de aanleg van de infrastruc-
tuur, maar ook door bijvoorbeeld bij de planning van Flo-
riade al rekening te houden met toekomstige kavels. 
‘Daar kunnen ondernemingen nu centra bouwen van 
100.000 m2, wat overigens betekent dat de kavels twee 
keer zo groot zijn, want in de logistiek geldt grofweg de 
verhouding 1:2 als het gaat om bebouwing versus bruto 
oppervlakte, de rest van de ruimte is nodig voor docking, 
parkeren, keren, etcetera’, verklaart Van Reek.
De beide directeuren geven aan dat Venlo in feite pro-
fi teert van een voormalige achterstandssituatie: ‘Het is 
geen omgeving voor dienstverlening als advocatuur of 
consultancy – die vind je in Maastricht – en traditioneel 
is er ook geen grote industrie.’
Wel is er de nabijheid van Duitsland en dan vooral Duis-
burg en de rest van het Roergebied. Binnen 30 kilome-
ter is er een enorme potentie, een smeltkroes van 15 tot 
20 miljoen mensen, die allemaal producten kopen die 
in Azië worden gemaakt, en via Rotterdam hun weg vin-
den naar achterlandterminals, zoals Venlo die biedt. 
Goede natuurlijke verbindingen (rivier) en slim geplan-
de infrastructuur doen de rest. Het zelfde beeld herken-
nen we in Brabant: veel ruimte, goed bereikbaar en Bra-
bantse bestuurders die elkaar vinden in de noodzaak 
gelijk op te trekken.
Beleid en een voorspelbaar politiek klimaat zijn kortom 
net zo belangrijk in de locatiekeuze als multimodale 
ontsluiting.

Utrecht heeft alles in huis, 

maar het zet er niet op in.

Beeldbewerking: Erik Straver

men.’ Nog beter is het als er ook een luchthaven in de 
buurt ligt, maar die posities zijn schaars in Nederland. 

Multimodaliteit
Concreet betekent dit dat wie zich vestigt op een logis-
tiek park, ervan uitgaat dat nu of in de nabije toekomst 
het multimodale aandeel in de transportketen groter 
wordt – dit terwijl beleidsmakers en bestuurders nog 
steeds de indruk wekken dat een multimodale ver-
voersstroom is als trekken aan een dood paard – vooral 
waar het het aandeel spoor betreft. ‘De praktijk toont 
aan dat het werkt, met name in Venlo en rond Tilburg 
– met naast de spooraansluiting ook een barge termi-
nal’, zegt Van Bochoven.
Ook de ontwikkelingen in het Limburgse Born, een lo-
catie die de kwalifi catie logistieke hotspot zeker ver-

dient, bewijzen het. ‘We moeten niet alle credits aan 
VDL geven die autofabriek Nedcar nieuw leven inblies, 
maar het leidde beslist tot een groeiversnelling in alle 
modaliteiten.’ Hoewel Van Reek de naam van de onder-
neming in kwestie niet mag noemen, faciliteerde DTZ 
onlangs de vestiging van een hoofdkantoor van een in-
ternationale partij in Born, die daarmee ook een kan-
toor in Engeland en Polen kon consolideren. ‘Neder-
land ligt dan in het midden. Alle klanten zijn binnen een 
dag te bereiken, zowel in Groot-Brittannië als in Polen.’ 
Daarnaast speelt mee: Nederland kent weinig stakingen 
en is politiek stabiel. En op dit moment kunnen inter-
nationale ondernemingen in ons land nog profi teren 
van fi scale voordelen.
In theorie zou de toekomst van Born en omgeving 
goudomrand kunnen zijn, doordat ook luchthaven 
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Grootse plannen voor Oss
MALINI WITLOX 

Een boogverruiming, vervanging van spoor en wissels, de start 

van een treindienst naar Rzepin in Polen. Het is slechts een kleine 

greep uit de ontwikkelingen op spoorgebied in Oss in 2015. 

En OOC Terminals heeft grootse plannen voor de toekomst. 

Drie mannen in gele hesjes inspecteren 
op industrieterrein Elzenburg in Oss 
nauwkeurig het spoor, de dwarslig-
gers en de wissels. Ze hebben op ver-
schillende plaatsen net nieuwe bord-
jes met spoornummers gezet. ‘Het 

gaat om een nacontrole’, zegt Eric Nooijen, directeur-
eigenaar van het Brabantse overslagbedrijf OOC Ter-
minals, terwijl hij een rondleiding geeft. Een week 
eerder zijn spoor en wissels opgeleverd, de rails glim-
men nog van de nieuwigheid. 
Oss staat op de zesde plaats (2015) van de logistieke 
hotspots in Nederland, twee plaatsen lager dan in 2014. 
Aan bulk en containers wordt jaarlijks ongeveer 
800.000 ton overgeslagen; niet verkeerd. Maar als het 
aan Nooijen ligt gaat de Brabantse gemeente weer stij-
gen op de prestigieuze ranglijst. Dat moet gebeuren 
door het aantal lijndiensten per spoor te verhogen. ‘Nu 
gaat 10% van het verkeer over het spoor, de rest is wa-
ter en trucks. De intentie is om spoor en binnenvaart 

toe te laten nemen. Door alle investeringen is het spoor 
in Oss minder kwetsbaar en kunnen we een betrouw-
bare service opzetten. Het nieuwe emplacement in Oss 
is vorige week opgeleverd. Ik wil meer op containers 
gaan mikken en ook meer containeriseren. We knopen 
water en spoor aan elkaar.’
OOC Terminals is de nieuwe naam van de Osse Over-
slag Centrale. Door het woord ‘Terminals’ achter de 
naam heeft het bedrijf een duidelijkere uitstraling en 
het is makkelijker uit te spreken in andere talen, vindt 
Eric Nooijen. Hij nam de zaak vorig jaar over uit het fa-
miliebedrijf Nooijen Groep, dat hij samen met zijn 
broers bestierde. ‘We hadden een verschil van visie, ik 
ben samen met een andere partner verdergegaan.’ 
Internationalisering is een van de speerpunten. De ter-
minal wil van het regionale karakter af. Sinds mei 2015 
rijden er twee keer in de week treinen van Oss naar 
Rzepin in Polen. De exploitatie is in handen van een ex-
terne partij. Nooijen: ‘We blijven hier bewust vanaf, ex-
ploitatie is een andere tak van sport. Al trekken we na-

Eric Nooijen van 

OOC Terminals: 

‘We willen meer 

spoordiensten 

aan Oss knopen.’

Foto’s: Malini 

Witlox
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last mile is bij veel terminals een probleem. Maar we rij-
den met onze eigen loc naar Oss Centraal, daar gaan de 
treinen geëlektrifi ceerd verder. We kunnen een volledi-
ge trein binnen 10 uur overslaan en dus twee bulktrei-
nen per dag doen.’
Het opstelspoor wil Nooijen oprekken van 580 meter 
naar 750 meter, zodat de terminal beter bereikbaar 
wordt voor langere treinen. Voor internationale treinen 
is 580 meter immers aan de krappe kant. ‘Wat de spin-
off  is voor werkgelegenheid in Oss? Dat heb ik nooit be-
rekend. Maar dit gebied is wel aantrekkelijker door de 
ontwikkeling van de terminal. Meer bedrijven zullen 
zich hier willen vestigen.’ 
We komen langs een scrapyard, LNG-tank, loodsen 
voor bulkopslag en een verhard terrein vol onkruid, al-
lemaal onderdeel van het industriegebied van Oss. Iets 
verderop graven drie mannen klinkers uit op een groot 
terrein, dat voorheen eigendom was van Vos Logistics. 
Dat deel moet gebruikt worden voor een eventuele uit-
breiding van de terminal. 
We rijden naar de overkant van het water, voor het bes-
te uitzicht op de 550 meter lange kade. OOC Terminals 
is een neutrale terminal en dat moet zo blijven, zegt 
Nooijen. ‘Klanten moeten met eigen schepen voor wal 
kunnen komen. Ik verwacht ook op het water groei. 
Nee, getallen wil ik niet noemen. Maar er is potentie.’

tuurlijk wel mee aan verladers en vervoerders qua 
acquisitie. Er zitten in deze regio veel bedrijven die han-
del voeren met Polen, maar dat gaat nu allemaal over 
de weg. Daar liggen dus kansen, er was een vraagcon-
centratie vanuit de markt. Bovendien was het essenti-
eel dat we een bestemming vonden met retourlading en 
dat een externe partij er brood inzag qua exploitatie. 
We willen meer spoordiensten aan Oss knopen, maar 
dan moet wel voldaan worden aan die drie voorwaar-
den. Lading heen, terug en een exploitant.’
Vanuit de werkkamer van Nooijen heb je een prachtig 
uitzicht op de kade. Met de kraan worden continu con-
tainers op af- en aanrijdende trucks gezet. In de kamer 
van de directeur is het laden en lossen en het gezoem 
van de reachtruck goed te horen. Zoals het hoort, met 
de poten in de modder. Dagelijks is er vanuit Oss een 
afvaart op Rotterdam. Dat blijft zo, als het aan de direc-
teur ligt. ‘Ik ga niet met de trein op Rotterdam rijden. 
Beide zijn net zo snel. De goederen komen dus hierheen 
met schip of truck. Hooguit zullen we de shortsea ter-
minals in Rotterdam op het spoor aansluiten omdat 
daar de binnenvaartverbindingen minder goed zijn.’

Over het hek
Nooijen geeft een rondleiding over het enorme terrein. 
Oss is in logistiek Nederland vrijwel synoniem voor Vos
Logistics, een bedrijf waar inderdaad veel mee wordt 
samengewerkt. Vanaf het terrein van OOC Terminals 
kunnen containers zo over het hek naar Vos getild wor-
den. ‘Maar er zijn hier nog andere bedrijven die veel 
handel hebben. En ik verwacht groei door nieuwe pro-
ducten.’ Het huidige spoorgoederenvervoer vindt 
plaats via de noordelijke stamlijn naar het industrieter-
rein Elzenburg, waar de terminal is gevestigd. We rijden 
over een spoorwegovergang die nu nog niet beveiligd is. 
Nog dit jaar moeten daar slagbomen komen zodat com-
plete treinen in één keer, vlotter en veiliger kunnen 
worden gerangeerd. Iets verderop is net een boog-
verruiming uitgevoerd, zodat er ook ‘s nachts gewerkt 
kan worden zonder dat omwonenden last hebben. ‘De 

POPULAIR KRUISPUNT
Oss staat op de zesde plaats bij de verkiezing van 

‘Logistieke hotspot van Nederland’. Dagelijks 

rijden vanuit Oss 3000 vrachtwagens door heel 

Europa. Vanwege de aanwezigheid van twee 

snelwegen (A50 en A59), de open verbinding 

tussen de Maas en de Osse haven en het goede-

ren- en personenspoor, is het een populair 

kruispunt bij verladers en vervoerders. Ladingstro-

men gaan vanaf Oss de hele wereld over en terug. 

De gemeente doet haar best meer lading naar 

zich toe te halen. Zo kent Oss het Vietnam Trade 

House. Dit zet zich in voor het op gang brengen 

van de handelsstroom tussen Oss en de Vietna-

mese provincie An Gian. De gemeente Oss werkt 

tevens intensief samen met onder-nemers in het 

Logistiek Platform Oss en vijfsterren Logistiek.

OOC TERMINALS
De Osse Overslag centrale (OOC) veranderde in maart 

haar naam in OOC Terminals. De terminal verzorgt op 

zijn noordelijke locatie de overslag van bulk zoals 

granen, mineralen bouwgrondstoffen, hout, minerale 

olie en conventionele lading. Op de 500 meter verder 

gelegen terminal ‘Zuid’ worden (reefer-) containers 

overgeslagen en via intermodale diensten ontsloten. 

Hierdoor is het mogelijk bulklading over te slaan van 

schip naar trein en omgekeerd, maar ook van bulk 

naar intermodaal en omgekeerd. 

De terminal is in het najaar van 2014 onderdeel 

geworden van het ‘extended gate’ netwerk van 

European Gateway Services (EGS). Dit betekent dat 

de terminal is opgenomen in het inlandterminalnet-

werk van EGS. Het overslagterrein in Oss is virtueel 

verbonden met het terminalterrein van ECT. Dit 

zorgt ervoor dat containers in transito (voor de 

douane nog niet vrijgemaakte goederen) ‘docu-

mentloos’ van de zeeterminal naar de inlandtermi-

nal worden verplaatst.

Exporteren is niet alleen een boeiende, maar ook een

spannende onderneming waar veel bij komt k ijken. 

Het handboek Exporteren doe je zo biedt inzicht in 

de praktische kant van handel drijven over de grens. 

Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk 

en een heldere indeling komt export voor iedereen 

binnen handbereik.

Bestel nu via www.moevers.nl

Het handboek 
voor de 
startende en 
ervaren 
exporteur

Moevers, de grootste boekenkast voor uw 
sector, met meer dan 20.000 titels over de 
diverse modali teiten, management, marketing, 
persoonlijke ontwikkeling en studie.

€32,50 344 pagina’s
ISBN 9789490 415211
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SAIL AMSTERDAM
19 T/M 23 AUGUSTUS
Amsterdam is tijdens het nautische 

evenement SAIL het decor voor de 

mooiste internationale tall ships. 

Elke vijf jaar varen ruim 600 sche-

pen door het Noordzeekanaal om af 

te meren in en rond de IJhaven. 

• sail.nl/2015

TRANSPORT COMPLEET 
1 T/M 3 SEPTEMBER 
Bezoekers kunnen ook dit jaar in Go-

rinchem volop productinnovaties 

verkennen en deelnemen aan work-

shops, lezingen én activiteiten op 

het buitenterrein. 

• evenementenhal.nl/
   transportcompleet

HAVENCONGRES ZEELAND 
3 SEPTEMBER
Een veelgehoorde ambitie in het be-

drijfsleven is innovatie. Bij de haven-

autoriteiten is dat niet anders. Inno-

vatie als middel gebruiken om 

vooruit te komen. Maar hoe dan?  

Daar praten we over in Terneuzen. 

• nieuwsbladtransport.nl/Events 

WERELDHAVENDAGEN 
4 T/M 6 SEPTEMBER
De Wereldhavendagen laten zien 

hoe veelzijdig en fascinerend de ha-

ven van Rotterdam is. De activitei-

ten bij de Erasmusbrug maken de 

haven zichtbaar in het hart van de 

stad. Met veel excursies. 

• Wereldhavendagen.nl

MOSSELEN AAN DE MAAS 
10 EN 11 SEPTEMBER 
Vakbeurs voor ondernemers, direc-

tieleden en management van on-

dernemingen die actief zijn in de 

Rotterdamse haven. Een exclusief 

relatie-evenement waar fl ink 

genetwerkt wordt.

• madm.nl

AGENDA

Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Innovatie in de Rotterdamse 

haven samen met TU Delft 

https://lnkd.in/eHN28a7

@RichardEijk

Rotterdam is klaar voor 

megaschepen! 

http://nos.nl/l/2048353  

@PortofTwente  

#Volvo truck rijdt door 

dodelijke Chileense bergpas 

Los Caracoles 

http://ow.ly/Qe7dG

@VolvoGroupBE 

We breken de week met 

kippensoep, spaghetti 

bolognese en een ijsje met 

slagroom na 

http://fb.me/7jSSrJUTc

@deraket  

Op zoek naar een leuke, 

uitdagende baan? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! 

http://tinyurl.com/n9bz63r  

@DFDSRotterdam 

Meevaren door Rotterdamse 

haven, samen met COO van 

HbR, Ronald Paul. Goed om 

te ervaren wat goed & 

minder goed loopt. 

@BLN_tweets  

 ECT sluit Home Terminal 

 Grootste containerschip 

ter wereld op Wester-

schelde

 Farm Trans blijft ant-

woord schuldig over 

schijnconstructies

 Wereldhavendagen 2015: 

parade der giganten 

 EU sluit vrijhandelsver-

drag met Vietnam

 Megaschip ‘MSC Zoe’ 

gedoopt 

 Kotug versleept reus

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

euro in en verwacht dat er, als het object geheel zal zijn 
verhuurd, zo’n 750 mensen werkzaam zullen zijn.
PVH vestigt zich in de campus om zijn logistieke ope-
ratie voor de Europese markt te kunnen consolideren. 
Het gaat er de activiteiten in enkele oudere distributie-
centra in de regio Venlo in centraliseren. Daarmee heeft 
de kledinggroep defi nitief voor Venlo gekozen. Eerder 
werd de distributie van Tommy Hilfi ger, die was onder-
gebracht in een centrum op Borchwerf II in Roosen-
daal, al naar Venlo overgeheveld. Achtergebleven in 
Roosendaal is de logistiek van Calvin Klein.
Evengoed had PVH in Roosendaal kunnen blijven, want 
daar bouwt Groep Heylen eveneens aan een logistieke 
campus op Borchwerf II, in dit geval van 70.000 vierkan-
te meter. De keuze werd hier bepaald door de centrale 
ligging tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. 
Het pand in Roosendaal zou Heylen het liefst aan één 
huurder verhuren. Dat moet haast wel lukken, want de 
vraag van verladers en logistieke dienstverleners gaat de 
laatste jaren steeds meer uit naar grote vloeroppervlak-
ten. Kleinere objecten zijn bij grote marktpartijen uit de 
gratie, zeker als ze gedateerd zijn geraakt.
Scoorde Venlo dit jaar met de komst van Groep Heylen, 
nabij het pand dat door die groep wordt ontwikkeld is 
een andere Amerikaanse kledingreus, Michael Kors, be-
gonnen met de bouw van een Europees distributiecen-
trum met 100.000 vierkante meter vloeroppervlak. 
Nog eens dik twaalf voetbalvelden dus voor Venlo. Het 
nieuwe centrum gaat de eigen ‘outlets’ bevoorraden en 
de internetbestellingen afwikkelen. Met Michael Kors 
haalt Venlo – niets ten nadele van PVH – een chic mo-
demerk binnen, met een assortiment tassen, horloges 
en andere accessoires die niet voor een paar tientjes 
over de toonbank gaan.

Daden
Op Trade Port Noord kan een nog veel groter logistiek 
object ontstaan als Prologis, de ontwikkelaar van logis-
tiek en industrieel vastgoed uit San Francisco, zijn plan 

De titel ‘logistieke hotspot van Neder-
land’ kan Venlo ook dit jaar nauwe-
lijks meer ontgaan. Voor de negende 
keer in elf jaar tijd mag de Noord-
Limburgse stad dan op dit predikaat 
bogen. En niet ten onrechte. Interna-

tionale verladers en logistieke dienstverleners komen 
op Venlo af als bijen op een veldje bloeiende klaver.
Dat begon in maart dit jaar met een spectaculaire aan-
kondiging uit België. De Groep Heylen, een belegger in 
logistiek vastgoed, opent dit jaar een ‘campus’ waar win-
kelbedrijven en logistieke dienstverleners aan de ‘e-com-
merce’ kunnen neerstrijken. Het geheel krijgt een in-
drukwekkende oppervlakte van 140.000 vierkante meter. 
Dat zijn naar KNVB-begrippen ongeveer twintig voetbal-
velden. Waarschijnlijk wordt het daarmee het grootste 
logistieke complex van deze aard in Nederland.

Vertrouwen
Heylen bouwt het pand op Trade Port Noord volledig 
voor eigen rekening en risico, wat inhoudt dat de Belgi-
sche groep erop vertrouwt dat het wel snel zal volstro-
men. Een mooi begin werd in juli al gemaakt. Het Ame-
rikaanse Phillips-Van Heusen (PVH) tekende in juli dit 
jaar in voor 60.000 vierkante meter. PVH is een mode-
keten met wereldwijd verkochte kledingmerken als 
Tommy Hilfi ger en Calvin Klein. De nieuwe campus, die 
in april volgend jaar moet worden opgeleverd, zit dus 
al voor de helft vol. Heylen investeert er 80 miljoen 

And the winner is… tja, 

Artist impression 

van de nieuwe 

campus van de 

Groep Heylen in 

Venlo. 

Foto: Heylen

FOLKERT NICOLAI

De acquisitiemachine in Venlo stond dit 
jaar niet stil. De ‘logistieke hotspot’ van 
Nederland bij uitstek kon enkele mega-
investeerders en -huurders begroeten.
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Goederenbehandelaar Euroports 

heeft in de haven van Gent een 

bijkomende bulkkraan in gebruik 

genomen. Deze mobiele Liebherr-

kraan heeft een loscadans van 750 

ton/u en werd onmiddellijk 

ingezet voor het lossen van 17.000 

ton kunstmest. Euroports spitst 

zich in Gent voornamelijk toe op 

de behandeling van en toege-

voegde waarde-activiteiten voor 

meststoffen en mineralen. Het 

beschikt hiervoor in deze haven 

over twee trimodale terminals 

met een capaciteit van 86.500 

m2, waarvan 45.500 m2 overdekte 

opslagcapaciteit.

Van Schijndel TransMission uit 

Helvoirt heeft drie Actros 1836 LS 

trekkers met SuperStreamSpace-

cabine in gebruik genomen voor 

fi jnmazige distributie in de 

Benelux. Twee trucks zijn ter 

vervanging en één ter uitbreiding 

van het volledig door Mercedes-

Benz geleverde wagenpark. Naast 

de trucks nam Van Schijndel 

tevens een Mercedes-Benz Citan 

gesloten bestelwagen voor spoed-

leveringen en een Mercedes-Benz 

Sprinter gesloten bestelwagen in 

gebruik. Familiebedrijf Van 

Schijndel is onderdeel van 

TransMission, een samenwer-

kingsverband van zelfstandige 

transport- en distributiebedrijven 

in Nederland en België. 

Georg Fischer N.V. in Epe kiest 

opnieuw voor Houtman Transport 

voor het vervoer in Nederland. Op 

basis van hun offerte en de uit 

het verleden gebleken leverbe-

trouwbaarheid blijven zij ook de 

komende jaren huisvervoerder. De 

overeenkomst betreft niet alleen 

al het palletvervoer binnen 

Nederland, maar ook de kleinere 

pakketjes via Nedpak. 

St. van den Brink heeft onlangs 

opnieuw zes Volvo-trucks aange-

schaft. Het betreft Volvo FH-trek-

kers met 460 pk. De trucks worden 

ingezet voor internationaal koel- 

en vriestransport van levensmid-

delen binnen Nederland, België, 

Frankrijk, Duitsland en Denemar-

ken. De levering omvatte ook de 

vijftigste Volvo-truck voor St. van 

den Brink. De 4x2 trekkers zijn 

voorzien van verschillende 

veiligheidsopties zoals Adaptive 

Cruise Control, Forward Collision 

Warning met noodremfunctie en 

Lane Keeping Support. 

De combinatie Kivits-Drunen / 
Goes Handling betrekt in januari 

een koelhuis en logistiek centrum 

in Barendrecht. Vanaf januari zal 

Kivits / Goes tien voornamelijk 

gekoelde logistieke panden 

exploiteren in de driehoek 

Waalwijk-De Meern-Barendrecht, 

zijn er meer dan honderd 

gekoelde vrachtwagens in de 

Benelux onderweg en worden 

veel meer dan 10.000 orders per 

week afgehandeld. In totaal zijn 

binnen de groep ongeveer 250 

mensen dagelijks bezig met de 

geconditioneerde supply chain.

Familiebedrijf Wigchers Internati-
onaal Transport, gespecialiseerd 

in het transport met wegenbouw- 

en volumekippers, vlakke trailers 

en semi- en megadieplader, heeft 

twee nieuwe Volvo’s FH 6x2 met 

gestuurde sleepas trekkers met 

HMF 6020 OK6 autolaadkranen 

en twee nieuwe LIN semi 

diepladers geleverd gekregen. De 

aanschaf dient ter uitbreiding van 

de mogelijkheden. Zowel de 

trekkers, autolaadkranen als de 

semi diepladers zijn voorzien van 

de nieuwste veiligheidssystemen. 

De kraantrekkers zullen worden 

ingezet voor transportwerk in de 

olie- en gasindustrie en bouw.

Sinds een maand mag Van 
Leeuwen Truckservice zich 

offi cieel CityTransporter dealer 

noemen. Voor de regio Zuid-Hol-

land is Van Leeuwen Truckservice 

vanuit de vestigingen Waddinx-

veen, Maasdijk en Ridderkerk als 

dealer aangesteld. Het Chinese 

merk CityTransporter is een 

duurzame, compacte en lichte 

bestelwagen, geschikt voor inzet 

in binnensteden als pakketbezor-

ger en verkoopwagen.

BEDRIJFSNIEUWS

plannen aangekondigd voor zijn hoofdkantoor in Zee-
brugge en in Venlo. Het bedrijf wil daar 28 miljoen euro 
in investeren. ECS is een specialist in het vervoer van 
45-voets containers tussen de Britse eilanden, Ierland 
en het Europese continent. Die worden wel Europese 
‘landcontainers’ genoemd, omdat ze in de mondiale 
containervaart nog maar weinig voorkomen. In Venlo, 
op het Traffi  cport, laat ECS een nieuw kantoor verrij-
zen met een oppervlak van 2.400 vierkante meter, waar 
tweehonderd mensen komen te werken.

Spoorterminal
Eind vorig jaar werd bekend dat Cabooter Railcargo de 
exploitant wordt van Greenport Venlo, een nieuwe 
spoorterminal. Het is een project van Trade Port Noord, 
maar de bouw ervan wordt verzorgd door Cabooter, dat 
al een eigen spoorterminal in Venlo heeft. Dit jaar is be-
gonnen met de aanleg van het complex, met een opper-
vlakte van vijftien hectare. De grond is aangekocht door 
de provincie Limburg en wordt voor twee keer dertig jaar 
aan Cabooter verhuurd. Ook ECT/Seacon en BCTN, het 
terminalbedrijf uit Nijmegen, waren voor dit project in 
de markt. Deze bedrijven hebben trouwens ook eigen 
terminals in Venlo en het nabijgelegen Wanssum.
Venlo had begin dit jaar nog een echte primeur, zegt het 
Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB). Nutricia is be-
gonnen met het vervoer van 45-voets containers tussen 
Zoetermeer en Venlo met binnenschepen. Het gaat om 
een ladingpakket van tweeduizend containers per jaar, 
dat tot dusver over de weg werd getransporteerd. Met 
de vrachtauto gaat deze lading nu eerst naar Rotterdam, 
met Van den Bogerd Transport, waar zij wordt overge-
laden op binnenschepen van Danser Container Line.
Het is voor het eerst, zegt het BVB, dat landcontainers 
van 45 voet met binnenschepen tussen twee bestem-
mingen in één land worden overgebracht. Overigens 
was er, om voor de dienst over het water voldoende la-
ding te genereren, een combinatie nodig met lading die 
Samskip uit Liverpool aanvoert naar Rotterdam.

voor de uitbreiding van een onlangs opgeleverd distri-
butiecentrum van 36.000 vierkante meter in daden om-
zet. Prologis overweegt het te vergroten tot 200.000 
vierkante meter. Ook dat gebeurt ‘op de groei’: Prologis 
verwacht de nieuwe ruimte zeker te kunnen verhuren, 
omdat de marktvraag daarnaar groot is.
Andere bestaande klanten van Venlo’s Trade Port Noord 
laten het niet afweten. De Deense logistieke dienstverle-
ner DSV gaat er zijn derde distributiecentrum in Venlo 
bouwen, met een areaal van 30.000 vierkante meter. De 
bestaande twee centra, uit 2008 en 2011, beslaan samen 
90.000 vierkante meter. Het centrum uit 2011 werkt voor 
Nutricia Advanced Medical Nutrition, de producent van 
medische voeding. Pakketvervoerder UPS bouwt bij-

voorbeeld zijn verdeelcentra in Venlo, Krefeld en Butz-
bach, nabij Frankfurt, uit. In Venlo komt er 8.500 vier-
kante meter aan grondoppervlakte bij.
Een logistieke hotspot is niet alleen een uitdijende ver-
zameling zeer grote logistieke panden waar, oneerbie-
dig gezegd, met dozen wordt geschoven. Er moeten ook 
diensten worden aangeboden. Zonder deze diensten 
hebben de panden weinig te doen en het omgekeerde is 
ook waar, want veel van die diensten danken hun be-
staan aan de aanwezigheid van een concentratie van 
‘warehousing’-activiteiten.
Dienstverlener ECS, wat staat voor European Contai-
ner Services, heeft daarom onlangs forse uitbreidings-

Bedrijven komen op Venlo 

af als bijen op een veldje 

bloeiende klaver.

 Venlo natuurlijk
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16 De Marge

Richard Krabbendam, 
heavylift-specialist, in De Telegraaf. 

QUOTE VAN DE WEEK

Men is in Alphen 
aan den Rijn 
ontzettend 
onprofessioneel 
en amateuristisch 
te werk gegaan.

COLUMN

Even knepen we ’m. Niet de kat, en beslist niet in het donker. 
Maar het personeel van Stena Line dreigde met een staking, en 
laat dat nu precies de ferrymaatschappij zijn waarmee Judy en 
ik afgelopen donderdag dachten over te steken tussen Hoek 
van Holland en Harwich. We zijn dus, terwijl u dit leest, alsnog 
in Harwich aangekomen. Tenzij de veerboot ergens op die 
grote scheepsparkeerplaats op de Noordzee op noodlottige 
wijze mocht zijn omgeslagen, ofwel in een felle storm op de 
krijtrotsen van Albion zou zijn gelopen.

Maar dan zou dat zijn gekomen door de ‘perils of the sea’ en 
niet door ‘industrial action’. De dreiging met stakingen alleen 
al heeft de Stena-werknemers het nodige opgeleverd. Ze krijgen 
er de komende drie jaar 7% loon bij en zijn de komende zeven 
jaar verzekerd van hun baan. Worden ze toch ontslagen, dan 
krijgen ze een ontslagvergoeding mee op grond van de oude 
kantonrechtersformule. Onderhandelaar Cees Bos van FNV 
Havens spreekt van een ‘heel goede regeling’.

U wilt vast niet weten wat we gaan uitspoken in Engeland. 
Welnu, we gaan naar Newmarket, een stadje op veilige afstand 
van Londen, om de paardenraces te zien. Dan gaat het niet om 
de in Nederland gebruikelijke vlakkebaanwedstrijden, maar om 
het ruigere werk, waarbij onze volbloed-chasers hun vier benen 
en de rest – liefst met de jockey er nog op – over hoge hagen 
moeten zien te krijgen om na furlong 5 of 6 winnend de meet te 
bereiken.

De Jockey Club van Newmarket heeft alvast de kaartjes toe-
gezonden, op voorwaarde dat we ons wel netjes, maar niet zo 
achterlijk aankleden als de bezoekers van Ascot. U wilt beslist 
niet weten waarom we dit onszelf aandoen. Dat heeft veel te 
maken met de boeken van Dick Francis en met wijlen Paola, 
het lieve, soms niet zo lieve, reusachtige paard waarvan Judy, 
my Lady Godiva, ooit de berijdster was.

Onze kat moet het even zonder ons doen. Hij krijgt een aai, een 
buurvrouw met brokjes en zeven jaar ontslagbescherming. Gaat 
het arbeidsrechtelijk toch nog mis tussen poes en ons, dan 
leggen we de zaak aan de kantonrechter voor. We hebben hem 
gevraagd of hij mee wilde naar Engeland. Nee, zei hij. Daar ben 
je zonder uitnodiging van de Jockey Club toch niet welkom.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

De kat in het donker

De Japanse bandenfabrikant Brid-
gestone/Firestone heft zijn drie dis-
tributiecentra in België en Neder-
land op en voegt de logistieke 
activiteiten samen in een nieuw dis-
tributiecentrum in Moerdijk (waar 
het anno 2015 nog steeds gevestigd 
is, red.). De dc’s in Zoetermeer en 
Benthuizen verhuizen eveneens 
naar Moerdijk. Als redenen van de 
logistieke samenvoeging van de Bel-
gische en Nederlandse zusterbe-
drijven worden onder meer ge-
noemd de sterke concurrentie op de 
bandenmarkt en het streven naar 
een betere service. Bovendien werd 
de vestiging in Wijnegem te krap. 
De verschillende Nederlandse ver-
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Bridgestone NL en België fuseren
7 augustus 1995

voerders die het transport verzor-
gen voor Bridgestone/Firestone Ne-
derland, krijgen er het Belgische 
pakket bij. 
Op het industrieterrein van Moer-
dijk wordt een nieuw distributie-
centrum gebouwd van 20.000 vier-
kante meter. Van de huidige 43 
medewerkers van Bridgestone/
Firestone België (omzet 1,3 miljard 
franc in 1994) blijven er ongeveer 25 
administratieve en commerciële 
krachten in Wijnegem werkzaam. 
De logistieke medewerkers krijgen 
de kans om aan de slag te gaan bij 
het nieuwe distributiecentrum in 
Moerdijk. Enkele ontslagen zijn 
echter niet te vermijden. 

van de liefde’ koppelde het radiosta-
tion acht vrijgezelle truckers aan 
dito luisteraars. Best knap, maar tot 
een echte hype in de media heeft het 
niet geleid.
De ellende met succesvolle shows is 
dat ze niet zomaar te kopiëren zijn. 
Je komt niet een-twee-drie aan een 
miljoenenpubliek. Dat laatste heeft 
niet alleen met de onmiskenbare 
charme van presentatrice Jaspers te 
maken, maar bijvoorbeeld ook met 
de fraaie plaatjes die het leven op de 
boerderij oplevert.
Daar liggen toch kansen voor de 
binnenvaart, zou je zeggen. Want 
wat is er fraaier dan sierlijke bin-
nenschepen die traag (nou ja, fi -
guurlijk dan) door Hollands onein-
dig laagland glijden, de was 
wapperend op het dek? Een kussend 
stel erbij en het plaatje is af.

PETER WIERENGA

Schippers opgelet! Dit is de kans 
van uw leven, tenminste, als u nog 
op zoek bent naar een partner om 
lief en leed mee te delen: een heu-
se nieuwe datingshow.
 
Nederland smult massaal van agra-
riërs die voor het eerst het stekelige 
pad der liefde betreden, de wangen 
rood van de gezonde plattelands-
lucht – of is het toch van het blozen? 
Mannen, vrouwen, hetero dan wel 
homo of lesbisch, alle categorieën 
worden bediend door een immer 
opgeruimde Yvon Jaspers. 
Vermoedeljk aangestoken door
dit succes wil televisieproducent 
MasMedia nu, in navolging van Boer 
Zoekt Vrouw, een datingprogramma 
maken voor vrijgezelle binnen-

vaartschippers. Dat verklapt al-
thans het Algemeen Dagblad. 
Op dit moment zoekt het bedrijf 
naar mannen en vrouwen uit deze 
beroepsgroep die op zoek zijn naar 
een partner.
De makers gaan ervan uit dat er in 
Nederland nog veel vrijgezellen zijn 
te vinden die de levensstijl en het 
varende bestaan van schippers – 
lees: hard werken en veel onderweg  
– aantrekkelijk vinden. Bij voldoen-
de kandidaten wordt het program-
ma in productie genomen. MasMe-
dia wilde tegenover de krant nog 
niet bekendmaken welke omroep 
het programma gaat uitzenden.

Truckers
Naast boeren en schippers probeer-
de Radio 2 het in februari ook met 
truckers. Onder het mom ‘snelweg 

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

DATINGPROGRAMMA  Tv-producent speurt naar kandidaten

Schipper zoekt m/v
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