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c o s c
CHINA SHIP

LIJNVAART  Analisten zijn kritisch: staatsondernemingen moeten beter, niet groter

TOBIAS PIEFFERS

China bouwt aan een nieuwe 
staatsrederij. Beijing heeft de twee 
grootste staatsrederijen Cosco en 
China Shipping opdracht gegeven 
om een fusieplan op te stellen. 

Jarenlang wordt er al gespeculeerd 
over een fusie tussen de Chinese  
staatsrederijen Cosco en China 
Shipping, maar nu lijkt deze er echt 
te komen. Chinese media meldden 
vrijdag al dat Beijing de rederijen 
opdracht heeft gegeven om een fu-
sieplan op te stellen. Op maandag-
ochtend 10 augustus schortten de 
rederijen vervolgens de handel in 
hun aandelen tijdelijk op. Vanwege 
een ‘signifi cante transactie waarin 
het bedrijf betrokken is’, schrijft 

teu kunnen dragen. Vraag is wat een 
dergelijke fusie voor de alliantievor-
ming betekent. Cosco maakt deel 
uit van de CKYHE-alliantie terwijl 
China Shipping onderdeel is van 
Ocean Three.

Hervorming staatsbedrijven
De fusie is onderdeel van een brede-
re aanpak van China om de staats-
sector te consolideren en sterker te 
maken. China kent meer dan hon-
derdduizend staatsondernemin-
gen.  Een aantal valt vanwege hun 
strategisch belang direct onder de 
centrale regering. Dit zijn veelal be-
drijven in de fi nanciële, industriële 
en energiesector. De scheepvaart-
kolossen vallen hier ook onder.  

nemingen van de twee conlomera-
ten op verschillende beurzen zijn 
geregistreerd. Volgens het Cosco-
bestuurslid zou de mogelijkheid om 
van het containertransport één 
nieuw beursgenoteerd bedrijf te 
maken besproken zijn, aldus Caixin.

Nummer één
Als de fusie doorgaat wordt de 
grootste rederij ter wereld gecre-
eerd. Die titel voert nu nog het Ja-
panse Mitsui O.S.K. Lines. 
Op het gebied van containers zal de 
nieuw gevormde rederij Hapag-
Lloyd van zijn plek stoten en de 
vierde positie  van grootste contai-
nerrederijen innemen. Afgaand op 
de huidige capaciteit zou de nieuwe 
vloot 241 schepen omvatten die ge-
zamenlijk ruim anderhalf miljoen 

Cosco Holdings in een beursnotitie.
Offi  ciële bevestiging vanuit de rege-
ring of de rederijen is er nog niet, 
maar verschillende media zoals de 
South China Morning Post en Caixin 
Online melden bevestiging van  bin-
nen de bestuurslaag van Cosco te 
hebben. 
Een vijfkoppige werkgroep onder 
leiding van China Shipping-voorzit-
ter Xu Lirong moet binnen twee tot 
drie maanden met een eerste fusie-
voorstel op de proppen komen, 
meldt Caixin. 
Een fusie van de bedrijven wordt 
zeer complex geacht. Niet alleen 
vanwege de uiteenlopende sectoren 
waarin de bedrijven actief zijn, zo-
als scheepvaart, logistiek en aande-
lenhandel, maar ook omdat de in
totaal tien beursgenoteerde onder-

Illustratie:Edward Ouwerkerk

Beijing wil fusie Cosco 
en China Shipping
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De vraag naar vrachtvervoer 

door de lucht is in juni weer 

minder sterk gegroeid dan in 

de voorgaande maand, meldt 

brancheorganisatie IATA. In 

vergelijking met een jaar eerder 

kwam de groei uit op 1,2%. On-

der meer Amerikaanse en Azi-

atische luchtvaartmaatschap-

pijen zagen de vraag naar hun 

vrachtdiensten afnemen, met 

respectievelijk 3,3 en 0,3%. Ook 

in Latijns-Amerika was er sprake 

van krimp, terwijl in Europa de 

groei stabiliseerde ten opzichte 

van een jaar eerder. IATA schrijft 

de zwakkere prestaties toe aan 

dalende handelsactiviteiten.

Weer tragere groei 
luchtvrachtmarkt
IATA

Europese 

expedi-

teurs ver-

wachten 

dat het 

ladingaanbod in de zomer-

maand augustus iets toeneemt 

ten opzichte van vorig jaar. Dat 

blijkt uit de laatste prognose 

van de European Freight Index 

van Danske Bank. Die gaat 

ervan uit dat de index van de 

ladingvolumes in augustus 

uitkomt op 49 punten. Dat is 

aanzienlijk beter dan de 45 in 

augustus vorig jaar. 

49
Expediteurs:
stijgend volume

De Franse oud-minister van 

transport Frédéric Cuvillier wil 

dat de regio Nord-Pas-de-Calais 

een regionale kilometerhef-

fi ng invoert, gebaseerd op de 

toekomstige Belgische kilome-

terheffi ng. Het zou dan een ‘uit-

breiding’ van de Belgische hef-

fi ng worden. Ook enkele regio’s 

overwegen de invoering van 

een dergelijke kilometerheffi ng, 

hoewel de ‘nationale’ heffi ng is 

afgeschaft en Ecomouv’ werd 

ontbonden. Cuvillier is burge-

meester van Boulogne-sur-Mer 

(Pas-de-Calais).

Regionale ecotax 
in Noord-Frankrijk
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COMMENTAAR

De Chinese regering zou toewerken naar een megafusie tussen 
de twee grote staatsrederijen China Shipping en Cosco tot één 
grote containercarrier. Met een totale capaciteit van 1.565.866 
teu en een marktaandeel van 9,2% zou de fusierederij direct 
op plaats vier staan. Vraag is echter of de nieuwe carrier kan 
opereren als een Chinese tijger of dat die na de samensmelting 
aanmoddert als een hulpeloze kitten. Feit is dat de lijnvaart 
smacht naar een consolidatieslag. In die zin verdient de 
fusiepoging van China Shipping en Cosco het voordeel van de 
twijfel. 

Er is geen sector waarin zoveel wereldspelers opereren als 
de gecontaineriseerde diepzeevaart. En dat is niet voor niets. 
Zoals er geen markt is voor honderd Googles, ASML’s en Shells, 
zo is er ook geen markt voor honderd Maersk Lines of CMA 
CGM’s. Het verschil is echter dat de lijnvaart wel zoveel rede-
rijen heeft die Maersk Line of CMA CGM willen zijn. En dat is 
terug te vinden in de resultaten.

Waar het Britse maritieme onderzoeksbureau Drewry begin dit 
jaar nog uitging  van een winstgevendheid van 8 miljard dollar 
voor de hele lijnvaartsector, gaan de analisten er nu vanuit dat 
de containervaart dit jaar op zijn best quitte speelt. Een giftig 
mengsel van overcapaciteit, gebrekkige vraag en agressieve 
prijsstelling holt de winstgevendheid volledig uit. 

Reders moeten genoegen nemen met een bezettingsgraad van 
80 tot 85% van hun schepen. Die is traditioneel zo’n 90%. Er 
liggen op dit moment ruim 130 schepen die bestemd zijn voor 
de grote handelsroutes, stil aan de ketting. De vrachttarieven 
zijn nog nooit zo laag geweest. De operationele winst die nog 
gehaald wordt, komt vooral tot stand door lage brandstofkos-
ten en forse kostenbesparing en nooit door nieuwe marktaan-
was. Kortom, alle ingrediënten voor een shake-out.

Alliantievorming in de lijnvaart is al een eerste poging om de 
situatie in de markt beheersbaar te houden. Aan fusies ontko-
men de containerreders ook niet meer.

Of het samengaan van China Shipping in Cosco dan precies het 
ei van Columbus is, valt te betwijfelen. Van staatswege opge-
legde fusies zijn niet zelden tot mislukken gedoemd. Zo was de 
vorming van Sinotrans uit meerdere staatsbedrijven ook niet 
even succesvol. 

Daarnaast drijft zowel China Shipping als Cosco met zijn geda-
teerde vloot vooral op de sloopsubsidie van de Chinese staat. 
China Shipping blijft kampen met omzetverliezen en Cosco 
heeft afgelopen maand nog een winstwaarschuwing afgegeven 
nadat het in het eerste kwartaal de winst al met 94% zag ver-
dampen tot ruim een half miljoen dollar en nog steeds op zoek 
is om de half miljard dollar aan schulden te fi nancieren.

Het lijkt er daarom sterk op dat de Chinese regering de lamme 
vraagt de blinde te helpen en niet, zoals bij Hapag-Lloyd en 
de Chileense reder CSAV, een ijzersterke speler creëert van 
partijen die naadloos in elkaar worden geschoven. Het is echter 
onverstandig het fusieplan bij voorbaat af te schrijven, want 
zonder consolidatie dreigt voor de meeste partijen in de lijn-
vaart het lot van hulpeloze kitten.

GERT VAN HARSKAMP
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Tijger of kitten?
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DAGELIJKS BROOD  ROTTERDAM WAALHAVEN

Bakkie sla binnenroeien

PETER WIERENGA

Multifunctioneel zijn ze, de roei-
ers die de grote schepen in de ha-
ven vastleggen. 

Haast of geen haast, er moet wel 
even gegeten worden uiteraard. 
Voor ‘roeier’ Jasper Koekendorp zit 
zijn dienst van twaalf uur er bijna 
op, en hij neemt een hap van zijn sa-
lade. Alleen nog even het container-
schip Brúarfoss van Eimskip bin-
nenhalen op pier 7 aan de Waalhaven, 
en dan is hij klaar voor de dag. 
Ze heten nog steeds roeiers, maar in 
een roeiboot – waarmee ze in de ne-

gentiende eeuw de schepen in de 
haven aanmeerden – zitten ze al-
lang niet meer. In plaats daarvan be-
schikken ze over snelle motorboot-
jes waarmee ze door de 
Rotterdamse haven crossen om 
klanten zo snel mogelijk (tijd is 
geld!) aan de wal vast te binden. 

Innovatief
De roeiers zijn verenigd in KRVE, de 
enige club die dit werk in de haven 
doet, en die daarnaast trouwens ook 
nog aardig wat andere activiteiten 
ontplooit. Want voor zijn dagelijks 
brood moet een ondernemer zich-
zelf blijven vernieuwen.

Zo houwen de roeiers schepen voor 
zichzelf en anderen. Ook hebben ze 
een innovatief systeem (Shore Ten-
sion) ontworpen, waarmee je boten 
stabiel aan de kade kunt houden, 
ondanks eventuele deining. Het 
wordt al tot aan Australië toe ver-
kocht. Cheers mate! 

Dit is de vijfde afl evering in 

onze zomerserie ‘Dagelijks 

brood’, waarin we wekelijks 

professionals in de sector 

Transport, Logistiek, Offshore 

portretteren tijdens de 

maaltijd.

Foto: Ries van Wendel de Joode
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Veerboten varen wel
bij problemen tunnel

G6 betrouwbaarder 
dan Maersk

Inactieve vloot 1,5 keer 
zo groot als vorig jaar

Logistiekbranche wil 
nieuwbouw dc’s 

KANAAL
De problemen bij de Kanaaltun-

nel zorgen voor vollere veerbo-

ten tussen Groot-Brittannië en 

het Europese vasteland. Volgens 

P&O Ferries is het aantal vracht-

wagens op de boten tussen En-

geland en het Belgische Zee-

brugge vorige maand enorm 

gestegen. Zo voeren er in juli tus-

sen Teesport en Zeebrugge 176% 

meer vrachtwagens mee, terwijl 

het aantal trucks op de routes 

van Hull en Tilbury naar de Belgi-

sche havenplaats met circa drie-

kwart toenam. 

SCHEEPVAART
Maersk Line lijkt defi nitief van 

de troon gestoten als meest be-

trouwbare rederij. Nadat de De-

nen vorige maand APL al voor 

moesten laten gaan, is Maersk 

Line nu zelfs uit de top-3 geval-

len. Dat blijkt uit de laatste Glo-

bal Liner Performance van de 

Deense maritieme data-analist 

SeaIntel, gebaseerd op 11.580 ha-

ven calls in juni. Daaruit blijkt 

dat drie Aziaten verreweg het 

best presteren: MOL, APL en NYK.

CONTAINERVAART
De werkloze vloot blijft ondanks 

de zomerpiek maar groeien. De 

inactieve containercapaciteit lag 

afgelopen maand zelfs 50% ho-

ger dan in juli 2014. Dat blijkt uit 

gegevens van de Franse maritie-

me data-analist Alphaliner. De 

onbenutte capaciteit bedraagt 

momenteel 345.916 teu. Van de 

schepen die werkloos aan de 

kade liggen, zijn er 32 groter dan 

3.000 teu. Dat is evenveel als vo-

rig jaar. 

VASTGOED
De vraag naar logistiek vastgoed 

in Nederland blijft sterk toene-

men, blijkt uit de Industrial Mar-

ketView van vastgoedadviseur 

CBRE. Het opnamevolume steeg 

in de eerste helft van 2015 met 

124% naar een totaal van 

705.000 vierkante meter, de 

hoogste opname in een half jaar 

ooit sinds CBRE de cijfers in kaart 

brengt. Erg vaak is er al een 

huurovereenkomst voordat de 

bouw is gestart.  

KORT

muleren, wat enerzijds resulteert in 
een effi  ciëntere vloot en anderzijds 
de in moeilijkheden verkerende 
Chinese scheepsbouwindustrie on-
dersteunt.

Groter niet beter
De toon onder analisten is over-
heersend negatief. De bedrijven 
moeten niet groter, maar beter. Als 
voorbeeld wordt gewezen naar de 
eerdere fusie van de staatsbeheerde 
rederijen Sinotrans en Changjiang 
Shipping Group in 2009. Deze fusie 
wordt grotendeels als niet succes-
vol beschouwd. De olietankerdivi-
sie van deze rederij, Nanjing Tan-
kers, werd vorig jaar als eerste 
Chinese staatsbedrijf van de beurs 
in Shanghai geschrapt omdat het 
bedrijf vier opeenvolgende jaren 
verlies had geleden. Als betere op-
lossing dan een volledige fusie 
wordt de opslitsing van de verschil-
lende activiteiten genoemd.
Volgens berichten in vak- en Chine-
se media moet de fusie in 2017 al 
worden afgerond. 

Volgens Reuters vallen er 112 con-
glomeraten direct onder Beijing, 
waaronder ook Cosco en China 
Shipping. Dit aantal moet geredu-
ceerd worden tot veertig, aldus het 
persbureau. De consolidatieslag 
moet de staatssector sterker ma-
ken. Veel conglomeraten kampen 
met verliezen, en fraude en corrup-
tie sluimeren door de top van de be-
stuurslagen. In het algemeen wordt 
de bedrijven slecht management 
verweten omdat zij via de regering 
gemakkelijk toegang hebben tot ex-
tra krediet.

Sloopsubsidies
Ook Cosco en China Shipping boe-
ken al jarenlang verlies. De laatste 
jaarcijfers laten wel positieve resul-
taten zien maar deze zijn voor een 
belangrijk deel te danken aan de 
sloopsubsidies die de rederijen ont-
vangen. De rederijen krijgen 241,67 
dollar per ton sloopsubsidie als zij 
oude schepen laten ontmantelen, 
berichtte deze krant eerder al.  Deze 
regeling moet vlootvernieuwing sti-

langrijkste route is die tussen de 
Arabische Golf en het Verre Oosten. 
Het volume in de periode van janu-
ari tot en met juli 2015 komt uit op 
126,6 miljoen ton. 
Dat is ruim twee keer zoveel als de 
nummer twee op de lijst belangrijk-
ste tankroutes. Die positie wordt 
met 53,2 miljoen ton ingenomen 
door de tankvaart die in het Middel-
landse Zeegebied blijft.
Hoewel het olietransport tussen de 
Arabische Golf en het Verre Oosten 
de rest van de routes qua vrachtvo-
lume op grote afstand zet, heeft de 
tankvaart last van de haperende 
Chinese economie. In de eerste ze-
ven maanden van 2014 importeerde 
het Verre Oosten nog 139 miljoen 
ton olie uit de Arabische Golf, 12,4 
miljoen ton meer dan dit jaar. 

GERT VAN HARSKAMP

De route tussen het Middellandse 
Zeegebied en het Noordzeege-
bied wordt steeds belangrijker 
voor de olietankvaart, blijkt uit 
cijfers van olie-, gas- en scheep-
vaartanalist Poten & Partners.

Volgens de Top Dirty Tanker Routes 
ligt het vrachtvolume van de olie-
tankvaart tussen het Middellandse 
Zeegebied en de Noordzee met 30,7 
miljoen ton in de eerste zeven 
maanden van dit jaar maar liefst 6,4 
miljoen ton hoger dan vorig jaar. 
Daarmee neemt de route een zeven-
de plek in op de lijst van belangrijk-
ste handelsroutes voor ruwe olie.
De lijst wordt gedomineerd door 
export uit de Arabische Golf. De be-

 TANKVAART

Meer olie gaat via de 
Middellandse Zee
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Duidelijk is dat de drie Nederlandse 

grootbanken zwaar het schip in gaan.

langlopende samenwerkingsover-
eenkomst met Dirkzwager. 
Imtech als geheel heeft zo’n 22.000 
mensen in dienst, waarvan er zo’n 
4.000 in de Benelux werken. Het in-
eenstorten van een beursgenoteerd 
bedrijf van die omvang in Neder-

land is al heel lang niet meer voor-
gekomen en waarschijnlijk de groot-
ste ondergang sinds die van de 
vastgoedgroep Ogem en het 
scheepsbouwconcern RSV, beide in 
de jaren tachtig. Gevreesd wordt 

dat vooral toeleveranciers het 
slachtoff er zullen worden van het 
vrijwel onafwendbaar lijkende fail-
lissement.
Maar ook is duidelijk dat de drie Ne-
derlandse grootbanken ING, ABN 
Amro en Rabobank samen met de 
Duitse Commerzbank zwaar het 
schip in zullen gaan. Vorig jaar ver-
strekten ze, in ruil voor extra zeker-
heden en 47% van de aandelen, voor 
honderden miljoenen aan nieuwe 
leningen in een poging het door 
fraude en wanbestuur geplaagde 
concern te herfi nancieren.
Vorige  week bleek het niet genoeg. 
Imtech had acuut 75 miljoen extra 
nodig omdat de verliezen zich ble-
ven opstapelen, met name in Duits-
land waar Imtech een week eerder 
de stekker uit had getrokken. De 
banken weigerden. Daarmee leek 
het lot van het concern bezegeld.

ROB MACKOR

Met de voorgenomen overname 
van Imtech Marine door Pon Hol-
dings lijken de gevolgen van de in-
eenstorting van het Imtech-con-
cern mee te vallen voor de 
maritieme sector.

Pon, dat gezamenlijk met investeer-
der en ING-dochter Parcom ope-
reert, is ‘bereid om te zorgen voor 
de benodigde investeringen waar-
door de activiteiten van Imtech Ma-
rine kunnen worden voortgezet’. 
Dat lijkt erop te wijzen dat de over-
nemers de Imtech-divisie, een van 
de grootste maritieme installateurs 
ter wereld, in zijn geheel wil voort-
zetten. Dat moet geruststellend zijn 
voor de duizenden afnemers en toe-
leveranciers van de 2.500 werkne-
mers tellende divisie.
Wel ligt voor de hand dat Pon, van 
oorsprong Volkswagen-importeur 
en de geestelijk vader van het be-
roemde VW-busje, combinaties zal 
zoeken met de eigen maritieme be-
drijven. Dat zijn er tien, voor het me-
rendeel leveranciers van scheeps-
motoren en -installaties van onder 
meer Caterpillar, MAN en MaK-mo-
toren. De divisie heeft kantoren in 
twintig landen. Pon als geheel is met 
ruim 12.000 medewerkers een van 
de grootste familiebedrijven van Ne-
derland.
Imtech Marine heeft verspreid over 
bijna honderd kantoren in dertig 
landen zo’n 2.500 werknemers in 
dienst. De groep levert en instal-
leert vrijwel alle denkbare voortstu-
wings-, navigatie-, communicatie- 
en ICT-systemen voor vrijwel alle 
soorten schepen, van jachten  tot 
oorlogsschepen en off shore-instal-
laties. 

Dirkzwager
Een van de grootste en bekendste 
werkmaatschappijen is Radio Hol-
land, dat wereldwijd ongeveer dui-

zend mensen in dienst heeft. De 
voormalige leverancier van com-
municatie-offi  cieren aan de Neder-
landse vloot is uitgegroeid tot een 
van ’s werelds grootste leveranciers 
van elektrische en ICT-systemen 
aan boord van schepen.

Ook op de lijst van dochterbedrij-
ven staat de maritieme dataleveran-
cier Koninklijke Dirkzwager in 
Maassluis. Havenbedrijf Rotterdam 
heeft daarin overigens een belang 
van 46% en heeft bovendien een 

Bestuursvoorzitter Gerard van de Aast (links) en CFO Hans Turkesteen leggen Imtechs moeilijke situatie uit. Foto: ANP

SURSEANCE  Ineenstorting installatiereus is grootste sinds Ogem en RSV

Pon uit op Imtech Marine



4 De Kwestie NIEUWSBLAD TRANSPORT 12-18 AUGUSTUS 2015

Bulgaarse chauff eur, vrachtwagen, 
trekker, kortom alles. Dat is grofweg 
1.600 euro voor een ritje naar Italië. 
Pure uitbuiting. Het zou tenminste 
2,40 euro per kilometer moeten 
kosten. Maar de tijden zullen veran-

deren. Verladers willen straks niet 
langer met schijnconstructies en 
laagbetaalde Oost-Europese chauf-
feurs worden  geassocieerd. Ook de 
vakbonden roeren zich via allerlei 
rechtszaken tegen bedrijven die 
deze schijnconstructies hanteren. 
Ik juich dat toe.’ 
Van den Herik is ooit zelf als acht-
tienjarige meester-metselaar achter 
het stuur gekropen en begonnen als 

We moeten in 

Europa andere 

wegen inslaan.

Oud-minister Karla-Peijs opende vorig jaar de verbinding Amsterdam-Milaan. Foto: Herik Rail

SPOORSHUTTLE  Ondernemer blijft kaarten zetten op duurzaam vervoer

JOHN VERSLEIJEN

 
Van den Herik, steevast gekleed in 
een klassiek ogend herenvest inclu-
sief zakhorloge, wil daarbij over de 
lopende samenwerkingsgesprekken 
met de Limburgse railspecialist 
Cabooter nog niet veel zeggen. Wel 
blijft hij vertrouwen houden in de 
goede afl oop na een zoektocht van 
meer dan een jaar. Ergens begin vol-
gend jaar moet het ei worden ge-
legd, verzekert hij. Dan moet zijn 
goederentrein weer over het spoor 
denderen.
Menig ondernemer had die zoek-
tocht al lang opgegeven, maar Van 
den Herik is uit ander hout gesne-
den. ‘Dat heeft ook te maken ook 
met mijn achtergrond en karakter’, 
licht hij toe. ‘Mijn passie ligt in de 
logistiek. Wellicht is het ook een 
beetje egotripperij, maar ik kijk ver-
der dan het fi nanciële plaatje. Toe-
gegeven. Ik heb met de railshuttle 
vorig jaar een fl inke draai om de 
oren gekregen, maar van fouten leer 
je. Als we straks weer gaan rijden, 
zullen alle kinderziektes eruit zijn 
gehaald. Daarnaast is er nu voldoen-
de ladingcommitment, kloppen de 
contracten en is de dienstverlening 
aanzienlijk verbeterd. Toen ik vorig 
jaar begon met de trein dacht ik nog 
dat de rest van de lading wel auto-
matisch zou volgen wanneer de 
trein eenmaal zou rijden. Een beetje 
vanuit de gedachte ‘zwaan kleef 
aan’. Wellicht een beetje naïef, maar 
nu hebben wij het laatste jaar de tijd 
genomen om alles in te vullen. De 
laatste puzzelstukjes vallen nu ein-
delijk op hun plaats.’
Voor Van den Herik gaat het er niet 
alleen om de critici de mond te 
snoeren. Hij gelooft in vernieuwing, 
duurzaam transport en dat het Eu-
ropese wegvervoer uiteindelijk 
vastloopt in de Alpen. Spoorvervoer 
is dan het enige alternatief, heeft hij 
jaren terug al  geconcludeerd. Het 
had ook binnenvaart kunnen zijn, 
‘maar daar is de innovatie nog niet 
ver genoeg’, vindt hij. ‘Je kunt dan 
ook als relatieve nieuw-komer in die 
markt niets nieuws leveren. Dan 
ben je al gauw een van velen.’  
Op het spoor en wel vanaf de Am-
sterdamse haven gelooft hij nog wel 
iets nieuws te kunnen toevoegen 
aan de markt, vervolgt hij. ‘Onze 
hoofdstad heeft als grote zeehaven 
nog geen containershuttle over het 
spoor. Daar zie ik dan ook mijn mis-
sie. Eigenlijk moet geheel Noord-
Nederland worden ontsloten voor 

het spoorgoederenvervoer. Daar re-
ken ik ook IJmuiden toe. Die stilge-
legde spoorlijn naar de IJmond 
moet dan ook in ere worden her-
steld. Dat is ook een van mijn pro-
jectjes.’ 

Neus
Daarnaast kijkt Van den Herik ver-
der dan zijn neus lang is. ‘Ik probeer 
ook te zien waar we over vijf jaar 
staan in de logistiek. Zwitserland 
gaat straks voor het wegvervoer op 
slot en Oostenrijk gaat het als lid-
staat van de EU ook erg moeilijk 
maken voor de vrachtwagens. Het is 
met mijn vrachttrein dan ook een 
beetje een kwestie van voorsorteren 
op die toekomst. We moeten andere 
wegen inslaan, anders lopen we 
straks helemaal vast in Europa. Let 
maar op.’ 
Daarnaast is het in zijn ogen slechts 
een kwestie van tijd eer het wegvoer 
in Europa voor de verladers aan-
zienlijk duurder wordt. ‘De prijzen 
zijn door het gebruik van allerlei 
schijnconstructies met Oost-Euro-
pese chauff eurs nu veel te laag. Voor 
1,20 euro per kilometer heb je een 

vrachtwagenchauff eur. Onder meer 
reed hij voor Van Seumeren Zwaar-
transport. Na vier jaar begon hij zijn 
eigen transportbedrijf in dezelfde 
gespecialiseerde markt en nog 
steeds bemiddelt hij voor partijen in 
het uitzonderlijk wegvervoer. Zijn 
transportbedrijf Van den Herik Spe-
ciaal Transport werd uiteindelijk 
verkocht aan concurrent Van der 
Vlist, zegt hij. Aan die deal heeft hij 
in verschillende delen van het land 
logistiek vastgoed overgehouden. 
‘Hallen’, noemt de railondernemer 
het. ‘Loodsen of magazijnen zou 
een te groot woord zijn. Vastgoed 
werd zo mijn fi nanciële levensader, 
maar transport is nog steeds waar 
mijn hart ligt. Daarom ga ik door 
met de spoorshuttle. Ik geloof er 
heilig in.’

Veel geld
Wat het spoorverhaal hem al heeft 
gekost sinds hij in 2012 met de eer-
ste plannen rondliep, wil hij niet 
kwijt. ‘Hou het maar op veel geld’, 
zegt hij. Toch blijft Van den Herik 
positief. ‘Ik heb het eerder lastig 
gehad. Ik ben ook wel eens bela-

zerd, maar er altijd weer bovenop 
gekomen. Of zijn railvervoer fi nan-
cieel ooit een doorslaand succes 
zal worden, is volgens Van den He-
rik afhankelijk van de optiek. ‘Je 
moet dit breder zien dan alleen het 
spoorvervoer en het rijden van a 
naar b, want daar is de winst door-
gaans niet zo groot.’ In zijn ogen is 
het railvervoer eerder een middel 
dan een doel op zich. ‘Financieel is 
het lastig om in het spoorvervoer 
het grote geld te verdienen. Strate-
gisch is het wel van groot belang 
om straks de logistiek opnieuw te 
kunnen inrichten, want aan de 
eindpunten van die spoorlijnen be-
vinden zich nu nog nauwelijks dis-
tributiecentra en daar zie ik vooral 
in de vorm van verdeelcentra en 
fi jnmazige distributie straks nog 
een grote markt ontstaan. De Za-
lando’s van deze wereld kunnen 
dan ook gebruik gaan maken van 
het spoor en zo ontsluit je een hele 
e-commerce-markt. Daar wil ik 
naartoe. Dan komen vastgoed en 
mijn passie logistiek, de twee pij-
lers binnen mijn bedrijf, weer bij 
elkaar.’

Gerard van den Herik (56) geeft niet op. Ruim een jaar nadat de markante railondernemer

uit Weesp zijn nieuwe spoorshuttle tussen Amsterdam en Milaan na amper twee maanden 

moest stopzetten, blijft hij plannen smeden voor een nieuwe poging. De eindbestemming

is dit keer Verona, zijn geloof in de toekomst van de spoormarkt is onveranderd.

‘Het is met die trein een kwestie 
van voorsorteren’
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Lichte trucks moeten 
ook Maut betalen 

‘Prognoses Suezkanaal 
te optimistisch’

Chinese export 
neemt weer af 

Hamburg en Antwerpen 
drukker dan Rotterdam

DUITSLAND
Duitsland verlaagt de onder-

grens voor de Mautplicht van 12 

naar 7,5 ton. De maatregel gaat 

in op 1 oktober. Het gaat om het 

maximaal toegelaten gewicht 

van de combinatie en dat bete-

kent dat ook lichte vrachtauto’s 

die met een aanhangwagen rij-

den Mautplichtig kunnen zijn. 

De Euro-norm en het aantal as-

sen zijn bepalend voor de hoog-

te van het tarief, dat ligt tussen 

0,081 euro voor een 2-asser Euro 

VI en 0,218 euro voor een 5-asser 

Euro 0.

SCHEEPVAART
Het vernieuwde Suezkanaal kan 

de verwachtingen nooit waar-

maken. De prognoses zijn veel te 

hooggespannen, zegt onder-

zoeksbureau Drewry. De Suez 

Canal Authority gaat ervan uit 

dat binnen tien jaar dagelijks 

meer dan 97 schepen door het 

Suezkanaal varen. Nu zijn dat er 

49. Maar het aantal schepen dat 

dagelijks door de waterweg voer 

daalde van 58 in 2008 tot 47 vo-

rig jaar. 

DE MARKT
De export van China is afgelo-

pen maand weer weggezakt, na 

een kleine opleving in juni. Chi-

nese exporteurs blijven kampen 

met de sterkere yuan, waardoor 

hun concurrentiepositie wordt 

ondermijnd. Ook is er momen-

teel iets minder vraag naar Chi-

nese producten vanuit Europa. 

De uitvoer van ’s werelds op een 

na grootste economie daalde 

met 8,3% ten opzichte van juli 

vorig jaar.

WEGVERVOER
Met de fi les rond Antwerpen en 

Hamburg is het al jaren erger ge-

steld dan rondom de Rotterdam-

se haven, blijkt uit de jaarlijkse 

Traffi c Index van TomTom. De ge-

middelde congestie op de we-

gen rondom Rotterdam bedroeg 

vorig jaar 19%. Antwerpen scoor-

de daar met 28% fors boven. In 

Hamburg (foto) duurt een reis 

vanwege de fi les gemiddeld een 

derde langer, wat in de avond-

spits tot 55% kan oplopen. 

KORT

TOBIAS PIEFFERS

Maleisië wil betere samenwer-
king tegen piraterij op de omrin-
gende wateren. Zaterdag is op-
nieuw een tanker gekaapt in de 
Straat van Malakka. 

De onder Singaporese vlag varende 
tanker ‘MT Joaquim’ werd een dag 
later teruggevonden, ontdaan van 
de 3500 ton olie die het schip aan 
het vervoeren was. Deze was naar 
schatting goed voor een waarde van 
700.000 dollar. Naar aanleiding van 
de kaping wil Maleisië zijn anti-pi-
raterijbeleid herzien. De minister 
van defensie, Hishammuddin Hus-
sein, heeft de omringende landen 
opgeroepen hetzelfde te doen. Er is 
betere samenwerking nodig om de 

explosief groeiende piraterij in het 
gebied een halt toe te roepen. 
De wateren van Zuidoost-Azië kam-
pen al lang met berovingen en pira-
terij, maar sinds de piraterij aan de 
noordkust van Afrika teruggedron-
gen is, neemt het aantal aanvallen in 
de regio toe. Volgens het Internati-
onal Maritime Bureau (IMB) zijn er 
in het tweede kwartaal van 2015 vijf 
schepen gekaapt in het gebied. Met 
deze laatste kaping erbij komt het 
totaal nu op veertien gekaapte sche-
pen wereldwijd.
Uit het IMB-rapport over het twee-
de kwartaal blijkt dat ten opzichte 
van de eerste zes maanden van vo-
rig jaar het aantal aanvallen is toe-
genomen van 116 naar 134. Piraten 
wisten aan boord van 106 schepen 
te komen. 

ANP

Hoogspanningsnetbeheerder 
TenneT breidt de infrastructuur 
voor off shore-netaansluitingen in 
rap tempo uit. 

Met de plaatsing van ’s werelds 
grootste stopcontact voor windmo-
lens op zee in het Duitse deel van de 
Noordzee is een nieuwe mijlpaal be-
reikt. De installatie maakt deel uit 
van de negende netverbinding van 
het Duitse windpark met het vaste-
land van de deelstaat Nedersaksen, 
maakte TenneT maandag bekend. 
De Europese netbeheerder is in 
Duitsland bezig met het aanleggen 
van dertien aansluitingen voor 
windenergie op zee. Het nu ge-
plaatste platform is zo groot als een 

voetbalveld en zo hoog als een fl at-
gebouw van dertig verdiepingen. 
Tegen 2020 wil Duitsland 6500 me-
gawatt aan transportcapaciteit voor 
op zee opgewekte windenergie be-
schikbaar hebben. Met DolWin2 zal 
er in 2016 al rond 5200 megawatt 
aan capaciteit beschikbaar zijn voor 
het transport van off shore-wind-
energie naar het vasteland. 
Bij het project is een groot aantal 
Nederlandse maritieme en off shore 
bedrijven betrokken geweest, zoals 
Boskalis, Deltares, Fugro, ALE, Se-
away Heavy Lifting en Visser & Smit 
Marine Contracting. Het platform 
is grotendeels gebouwd in Dubai. 
Afgelopen jaar maakte het een lange 
reis vanuit de Indische Oceaan via 
Zuid-Afrika naar een scheepswerf in 
Haugesund (Noorwegen).

SCHEEPVAART OFFSHORE 

Steeds meer piraterij 
in Zuidoost-Azië

TenneT plaatst op zee
een megastopcontact 

De bloemensector is overtuigd dat de 

controles politiek gemotiveerd zijn.

De politieke spanningen tussen 
Rusland en het Westen schaden de 
totale handel van Rusland met Eu-
ropa en de Verenigde Staten enorm, 
blijkt uit gegevens van Danske Bank. 
In juli 2014 was de Russische export 
nog goed voor een waarde van 46 
miljard dollar. In mei dit jaar was 
dat nog maar 30,5 miljard dollar. De 
waarde van de Russische import is 
in dezelfde periode gedaald van 27,5 
miljard dollar naar 14 miljard dollar.
De val in het vrachtvolume heeft 
zich begin jaar direct ingezet na in-
voering van de sancties. In januari 
van dit jaar kwam de totale waarde 
van de Russische import uit op 11,2 
miljard dollar. Een maand eerder 
was dat met ruim 22,8 miljard dollar 
ruim het dubbele. De export daalde 
van 38 miljard dollar in december 
2014 naar 28 miljard dollar in janu-
ari van dit jaar.

GERT VAN HARSKAMP

Vrachtwagenchauff eurs die Ne-
derlandse bloemen vervoeren 
naar Rusland, moeten veel geduld 
hebben. Aan de Russische grens 
wordt vanaf begin deze week 
streng gecontroleerd op de aan-
wezigheid van Californische 
trips, een piepklein insect. Het is 
nog niet te zeggen wat de schade 
is door de vertragingen. 
 
‘Er gaan per dag maar veertien 
vrachtwagens vanuit Nederland 
naar Rusland’, zegt een woordvoer-
der van Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN). ‘Dan hebben we het 
over het totale aantal truckbewe-
gingen, dus niet alleen bloemen. 
Dat is echt weinig.’
In de eerste helft van dit jaar heeft 
Nederland voor ongeveer 100 mil-
joen euro aan bloemen geëxpor-
teerd naar Rusland, aldus de Vereni-
ging van Groothandelaren en 
Bloemkwekerijproducten (VGB). 
De groothandelswaarde van een 
vracht bloemen ligt volgens de VGB 
tussen de 20.000 en 30.000 euro. 
De belangenclub voor de sierteelt-
sector voegt daar wel aan toe dat de 
schade in eerste instantie voor reke-
ning komt van de Russische impor-
teur.
Transporteur Rugo Logistics uit De-
nekamp had begin deze week vier 
chauff eurs stilstaan aan de Russi-
sche grens. De directie gaat uit van 
een schadepost van enkele duizen-
den euro’s per dag voor de vier 
wachtende truckers. De chauff eurs 
zouden volgens de directie van het 
bedrijf duidelijk anders behandeld 
worden dan collega’s uit bijvoor-
beeld Frankrijk die bloemen naar 
Rusland vervoerden. Russische au-
toriteiten nemen monsters van de 
vracht, nemen persoonlijke papie-
ren en vrachtwagenpapieren in en 
de chauff eurs moeten wachten tot 

de monsters zijn onderzocht in een 
laboratorium.
Volgens Rusland bevatten Neder-
landse bloemen trips, zeer kleine 
insecten. Binnen de transport- en 
bloemensector is iedereen er echter 
van overtuigd dat er politieke rede-

nen achter de aangescherpte con-
trole schuil gaan. Rusland en Neder-
land zijn het oneens over de 
afwikkeling van de ramp met de 
MH17.
De aangescherpte controle op Ne-

derlandse bloemen komt precies 
een jaar na de Russische boycot van 
Nederlandse groente, fruit, vlees en 
zuivel. De schattingen van de scha-
de van die handelsoorlog lopen uit-
een van 300 miljoen euro die het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 

becijferde tot anderhalf miljard 
euro volgens werkgeversorganisatie 
VNO-NCW. ‘Wij weten alleen dat 
de schade voor de transportsector 
toen ook erg meeviel’, aldus de 
TLN-woordvoerder.

De trips is eigenlijk een klein onschuldig vliegje, maar nu ook een wapen in een politieke strijd. Foto: ANP

RUSLAND  Bloementransport loopt aan de grens vertraging op

Tripscontrole eist geduld



6 Conjunctuur & Markt

ROB MACKOR

SBM Off shore, de in Schiedam ge-
vestigde bouwer en exploitant 
van onder meer fpso’s, ofwel drij-
vende oliefabrieken, is optimis-
tisch in zijn halfjaarbericht. Het 
concern logenstraft de voorspel-
lingen van analisten, met bedui-
dend betere cijfers dan verwacht.

Het bedrijf heeft in de eerste helft 
van het jaar een nettowinst behaald 
van 164 miljoen dollar, ongeveer 55 
miljoen meer dan de gemiddelde 
verwachting van een groep van on-
geveer tien analisten. De operatio-
nele winst (ebit) kwam ook veel ho-
ger uit dan verwacht: 255 tegen 182 
miljoen dollar.
Beter deden de ‘SBM-watchers’ het 
met hun omzetverwachting van 1,49 
miljard dollar, waar het bedrijf een 
kleine honderd miljoen bovenuit 
kwam. In het halfjaarbericht 
schroeft SBM de omzetverwachting 
voor heel 2015 op van 2,2 tot ‘ten 
minste’ 2,6 miljard dollar. Dat is in 
lijn met de analistenprognoses voor 
het hele jaar.
De sterk verbeterde resultaatver-
wachtingen zijn vooral te danken 
aan de verkoop van een belang van 
45% in het zogenoemde Turritella-
project ruim een maand geleden 
aan het Japanse Mitsubishi en NYK. 
Die verkoop levert SBM in totaal 
590 miljoen dollar op, waarvan 446 
miljoen al is overgemaakt. Dat komt 
ten goede aan de zogenoemde turn-
key omzet, terwijl de exploitatie-
omzet niet omlaag gaat.

Verlenging
De fpso ‘Turritella’ wordt op dit 
moment in Singapore door Keppel 
gebouwd en vaart begin volgend 
jaar naar de Golf van Mexico. Het 
betreff ende olieveld ligt onder drie 
kilometer diep water en daarmee 
vestigt ‘Turritella’ het record als 

productie-eenheid in het diepste 
water ter wereld. SBM heeft een 
twintigjarig huurcontract op zak 
voor de fpso, die 60.000 vaten olie 
per dag kan produceren.
Verder gaan in de Braziliaanse off -
shoresector de fpso’s ‘Cidade de 
Maracá’ en ‘Cidade de Saquarema’ 
naar verwachting vanaf de eerste 
helft van het jaar olie produceren. 
SBM heeft een belang van 56% in 
dat tweetal, dat eveneens in zeer 
diep water, van 2.300 meter, aan de 
slag gaat. Samen kunnen ze 300.000 
vaten olie en 12 miljoen kubieke me-
ter gas per dag produceren.
De contracten hebben een looptijd 
van twintig jaar, met een optie op 
verlenging. Geen wonder dus dat 
het concern ondanks de huidige 
lage olieprijs en het terugschroeven 
van investeringen alle vertrouwen 
houdt in de ontwikkeling van de 
oliewinning in diep water op de 
middellange en lange termijn.

Monaco
Uit het halfjaarbericht valt verder 
op te maken dat het personeelsbe-
stand inmiddels is teruggebracht 
van 10.215 eind vorig jaar tot 9.000 
nu. Daarvan werken er 5.700 voor 
SBM zelf en 3.300 voor joint ven-
tures met plaatselijke werven. Dat 
betekent ook dat de eerder voor dit 
jaar aangekondigde afslanking met 
1.200 arbeidsplaatsen medio dit 
jaar al een feit was. 
Begin mei meldde het bedrijf dat dit 
jaar 300 arbeidsplaatsen extra wor-
den geschrapt. Nu blijkt dat het re-
organisatiebudget met 32 miljoen 
dollar is verhoogd tot 49 miljoen 
dollar. Daarvan gaat niet minder 
dan 45 miljoen naar af te vloeien 
werknemers in Monaco, het voor-
malige hoofdkantoor. Dat levert 
zijn geld letterlijk dubbel en dwars 
op: SBM verwacht nu 80 in plaats 
van 40 miljoen dollar per jaar op 
personeelskosten te besparen.

OFFSHORE

‘Diepwaterproductie 
blijft groeiverhaal’

Foto: NT Archief

scheiden winst van 5 miljoen dollar.
De containertak van Hanjin zag zijn 
omzet met 5,4% dalen naar 1,65 mil-
jard dollar. Oorzaak van de omzet-
daling is de duikeling in de vracht-
tarieven. Door de lage 
brandstofprijzen en herstructure-
ring van de diensten is het operati-
oneel resultaat toch nog met 66,9% 
gestegen tot ruim 56 miljoen dollar.

Brandstofkosten
Orient Overseas International Li-
nes (OOIL) heeft ondanks een da-
lende omzet zijn winst in de eerste 
helft van dit jaar zien groeien.
De omzet daalde van 3,23 miljard 
dollar in de eerste helft van 2014 
naar 3,04 miljard over de eerste zes 
maanden van dit jaar. De winst na 
belastingen groeide echter met 32% 

GERT VAN HARSKAMP

De Koreaanse rederij Hanjin 
Shipping heeft zijn nettoverlies 
in het tweede kwartaal van 2014 
kunnen omzetten in een netto-
winst over de periode april tot en 
met juni dit jaar.

Hanjin boekte afgelopen kwartaal 
een winst van 94 miljoen dollar. In 
het tweede kwartaal van 2014 was 
dat nog een verlies van 180 miljoen 
dollar. De omzet kwam uit op 1,8 
miljard euro, 7,5% minder dan in het 
tweede kwartaal van 2014.
Met het resultaat heeft Hanjin Ship-
ping de opgaande lijn die vorig 
kwartaal is ingezet, kunnen vast-
houden. In de eerste drie maanden 
boekte de containerrederij een be-

tot 239 miljoen dollar.
Het moederbedrijf van de Chinese 
containercarrier OOCL heeft ge-
profi teerd van de lage brandstof-
kosten. In 2014 betaalde OOCL nog 
595 dollar per ton aan bunkerkos-
ten. In de eerste helft van dit jaar is 
dat gemiddeld nog maar 352 dollar. 
De totale brandstofkosten liggen in 
de eerste zes maanden van 2015 38% 
lager dan in de eerste twee kwarta-
len van vorig jaar.
De lage brandstofkosten zijn een 
opsteker voor de containercarrier, 
want de rederij heeft op alle vaar-
routes vrachtvolume verloren. Op 
de transpacifi c vervoerde OOCL in 
de eerste twee kwartalen van het af-
gelopen jaar 616.307 teu. Dat is 4,5% 
minder dan in de eerste helft van 
vorig jaar. 

LIJNVAART

Hanjin en OOCL weten in eerste 
half jaar weer winst te boeken

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolter Kluwer Transport Services/  

slop. Zelfs Barack Obama kon niet 
een beetje ‘Schwung’ brengen in de 
Amerikaanse economie, ondanks 
een aanhoudend zeer royale mone-
taire politiek. Intussen groeiden on-
der meer China en Brazilië braaf 
door, maar dat was onvoldoende 
om de rest van de wereld op sleep-
touw te krijgen.

Rotjaren
Op dit ogenblik is de bedrijvigheid 
in het transport, als dienstverlener 
aan de verladende bedrijven, een 
ruime 10% groter dan in die drie rot-
jaren – ze kon er niets aan doen – die 
na Melanies gongslag aan Beurs-
plein 5 zouden volgen. 10% is veel. 
Een vuistregel is dat elk procent 
economische groei drie procent 
meer goederentransport mee-

FOLKERT NICOLAI 

De Transportindex zit eindelijk 
in de buurt van de 100, de waarde 
waarmee in 2011 werd gestart. 
Het gaat dus vrij goed met de lo-
gistieke sector. Tijd voor een 
feestje? Waarom niet, zolang het 
nog kan.

Nu het nog goed gaat, moeten we er 
vooral af en toe even naar kijken. De 
Transportindex staat al een paar 
jaar hoog, vergeleken met de mage-
re jaren die eraan voorafgingen. Op 
maandag 3 augustus werd een stand 
bereikt van 97,97. Dat was dik drie 
punten meer dan precies een jaar 
ervoor. De Transportindex kan in-
middels ruim vier jaar terugkijken. 
Nemen we steeds de indexstand van 
begin augustus, dan krijgen we voor 
2013 een waarde van 87,50, voor 
2012 eentje van 88,29 en voor 2011 
één van 87,78.
We zitten daar dus tien punten bo-
ven. We horen de champagnekur-
ken nog niet knallen, maar een pro-
secco’tje of freixenet kan er toch 
wel van af. Tien punten is trouwens 
een boel. Toen deze krant samen 
met een clubje geleerde mensen van 
onder meer Panteia/NEA, Wolters 
Kluwer en Koninklijke Dirkzwager 
met de samenstelling van de Trans-
portindex begon, werd de meter 
voor zowel zeescheepvaart als weg-
vervoer en binnenvaart op 100 ge-
zet. Ook de algemene index, samen-
gesteld uit die modaliteiten, begon 
logischerwijs op 100.
Daags nadat Melanie Schultz van 
Haegen, minister van Infrastructuur 
en Milieu, de nieuwe index met een 
ferme gongslag aan de Amsterdamse 
eff ectenbeurs tot leven had gewekt, 
zagen we met lede ogen toe hoe al die 
graadmetertjes van de transportcon-
junctuur tot ver onder deze begin-
waarde van 100 daalden. Het was 
2011, een slecht-nieuwstijd voor de 

hele economie en zeker ook voor de 
sector transport en logistiek.
Hoe slecht was indertijd het nieuws? 
Behoorlijk slecht. Het aantal faillis-
sementen in de sector nam snel toe, 
de overcapaciteit in de binnenvaart 
nam ongekende vormen aan, de 
vrachtautoverkoop lag volledig op 
z’n achterste, truckbouwers moes-
ten, de een na de ander, werktijdver-
korting aanvragen en het UWV 
maakte overuren om alle binnenge-
komen ontslagmeldingen te ver-
werken.
Het bredere perspectief was ook al-
lerbelabberdst. Griekenland lag aan 
het fi nanciële infuus van de won-
derdokters in de eurozone, met 
hulp ook van het Internationaal 
Monetair Fonds. De economieën 
van Spanje en Italië zaten in het 

OVERZICHT  Sector staat er eindelijk weer beter voor

De Transportindex is 
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Het Economisch Bureau ING ziet 
in zijn jongste ‘Vooruitzicht Sec-
toren’ voor dit jaar ‘robuuste 
groei’ in vrijwel het hele Neder-
landse bedrijfsleven, waaronder 
de binnenlandse logistiek.

Volgens de bank is het vertrouwen 
in de transportsector gegroeid 
doordat de afgelopen kwartalen bo-
ven verwachting waren. De interna-
tionale vrachtvolumes groeien dit 
jaar vooral door de stijgende export 
van machines en voertuigen. Inter-
nationaal afhankelijke deelsectoren 
vertonen een gemengd beeld’, aldus 
ING.
De bouw is volgens de bank veran-
derd van een probleemsector in de 
snelst groeiende in Nederland. De 
groei van 5% wordt vooral gestuwd 
door de toename van de woning-
bouw. In de industrie zijn het de 
machine- en transportmiddelenin-
dustrie die het goed doen.
Zo draait de productie van machi-
nes en transportmiddelen weer op 
volle toeren. In het tweede kwartaal 
groeide de productie met 2% en die 
groei zet door, verwacht de bank. Ze 
denkt dat de productie van trans-
portmiddelen dit jaar met 8% toe-
neemt en die van machines met 4%.

De markt voor aanleg en onderhoud 
van infrastructuur viel in het begin 
van het jaar tegen, maar volgens de 
bank herstelt ook daar weer het ver-
trouwen bij ondernemers. ‘De or-
ders nemen weer toe, zodat we ook 
in de infrasector een volumestijging 
voor het hele jaar verwachten, aldus 
ING-econoom Maurice van Sante 
in een persbericht.

Gemeenten snijden
De groothandel had in het eerste 
trimester de wind van  de aantrek-
kende wereldeconomie mee en zag 
dat vertaald in de verkoop van meer 
grondstoff en, kapitaalgoederen en 
consumentenproducten. De be-
langrijke deelsectoren chemie en 
olie en steenkool profi teerden daar 
echter niet van, als gevolg van prijs-
dalingen onder druk van de lage 
olieprijs.
De overheid, ten slotte, draagt niet 
bij aan de groei. Die schrapte de af-
gelopen vijf jaar 3% van de vaste ba-
nen. Bij de gemeenten verdween 
zelfs een van de acht banen. Die 
hebben vorig jaar wel wat meer  
diensten extern ingekocht en inge-
huurd, maar ING verwacht dat ze 
dit en volgend jaar weer op vast en 
extern personeel gaan bezuinigen. 
Bovendien hebben ze de afgelopen 
jaren fors gesneden in subsidies.

VOORUITZICHT

Foto: Wikimedia

ING: robuuste groei 
in meeste sectoren

TOBIAS PIEFFERS

Logistiek dienstverlener Ceva 
heeft zijn operationele resultaat 
over het tweede kwartaal van dit 
jaar met een kwart weten te ver-
groten tot 75 miljoen dollar.

De omzet van Ceva, dat voorheen 
opereerde onder de naam TNT Lo-
gistics en onderdeel was van KPN, 
daalde daarentegen met ruim 10% 
tot 1,77 miljard dollar. Volgens het 
bedrijf is dit voornamelijk het eff ect 
van de momenteel sterke dollar. Bij 
een constante valutakoers zou de 
omzet met slechts 0,3% gedaald 
zijn, zo staat te lezen in het kwar-
taalverslag.
In beide handelsactiviteiten, vracht-
management en contractlogistiek, 

heeft het bedrijf fl inke groei ge-
boekt in de ontplooing van nieuwe 
activiteiten. In het vrachtmanage-
ment groeiden de nieuwe activitei-
ten met 7% ten opzichte van een 
jaar eerder. In de contractlogistiek 
was dit zelfs 16%.
Het nettoresultaat van de onderne-
ming is overigens negatief. Ceva 
schrijft een verlies van 51 miljoen 
dollar.
Ceva is een grote non-asset based 
logistiek dienstverlener die actief is 
in 170 landen en 42.000 mensen in 
dienst heeft. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in Hoofddorp. Belangrij-
ke industrieën voor het bedrijf zijn 
met name de auto-industrie (24%), 
de technologiesector (20%), de in-
dustriële sector (20%) en de detail-
handel (20%).

LOGISTIEK

Ceva ziet brutowinst 
groeien met 25%

Foto: CEVA

Het bredere perspectief was vier jaar 

geleden ook allerbelabberdst.

  Teleroute, Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Beeldbewerking: Erik Straver

Interessanter is dat de wegvervoer-
index precies een jaar geleden 97 
punten bedroeg. In de drie jaar er-
voor schommelde het niveau rond 
de 88 punten. Daar zitten we dus 
twintig punten boven. De stijging is 
vooral te danken aan de lichte ople-
ving in het bouwvervoer, het ge-
groeide consumentenvertrouwen, 
de sterke export en zeker ook de op-
mars van het webwinkelen, dat tot 
meer transportbewegingen leidt.
De stijging van de index in de bin-
nenvaart is nog veel spectaculair-
der. Die stond precies vier jaar gele-
den op een miezerige 59 punten. 
Dat kwam ook door laagwater in de 
Rijn, maar voor transporten in Ne-
derland maakt dat weinig uit. In 
2012 was de stand rond deze tijd 66 
punten en in 2013 bijna 74. Vorig jaar 
zette het echte herstel in, met een 
indexverhoging van bijna dertig 
punten naar 103. De tweede helft 
van vorig jaar was zeer gunstig voor 
delen van de binnenvaart, zoals de 
droge-ladingvaart en specifi ek de 
containervaart.
Dit jaar zette deze opgang zich 
voort. Begin vorige week stond de 
binnenvaartindex op 114. Dat was 
zeker geen record, maar wel een 
consistent hoog niveau. Het is trou-
wens de binnenvaart die, sinds dat 
begin van de index op precies 100, 
de laatste jaren de hoogste toppen 
heeft laten zien. Die werden in april 
en mei vorig jaar bereikt en kwamen 
ruim boven de 134 uit.
Intussen heeft de zeescheepvaart in 
die ruim vier jaar fors aan indexpun-
ten ingeleverd. In 2011 stond de tel-
ler rond deze tijd op bijna 107. Nu 
blijft deze bij 87 steken. Dat verschil 
van zowat twintig punten heeft er-
mee te maken dat vooral container-
schepen steeds groter worden. Ge-
heel weg te verklaren is de daling 
daarmee niet. De dalende trend is 
wel heel gestaag, en dat is in lijn met 
de schaalvergrotingstheorie.

brengt. Dit dan wereldwijd.
In West-Europa zal de transport-
groei misschien wat minder zijn, 
omdat we hier over goed ontwikkel-
de transportnetwerken beschikken 
die vrij soepel mee-ademen met de 

mondiale conjunctuur. Zo bezien is 
een groei van 10% van de transport-
activiteit voor onze begrippen dus 
een berg extra werk.
Dat de zaken er aanzienlijk beter 

voorstaan dan in de aanvang van dit 
decennium, blijkt vooral uit de dee-
lindices wegvervoer en binnen-
vaart, de branches die samen voor 
ongeveer driekwart doorwegen in 
de Transportindex. De wegvervoer-

index kwam begin augustus uit op 
107. Een paar weken daarvoor had 
deze index zelfs op 126 gestaan, 
maar een daling is in de vakantiepe-
riode allerminst ongebruikelijk.

 bijna boven Jan
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8 Feature

‘Fly me to the Moon’
Waarom niet naar Mars?

FOLKERT NICOLAI 

Wat gaat moderne techniek doen met het goederentransport? Het wordt 

kleiner, slimmer, schoner en... anders. Eerste deel van een tweeluik over 

de toekomst van ons vervoer.
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Feature 9

W  elgeteld vijftig jaar geleden 
poneerde Gordon Moore zijn 
beroemde Wet: de capaciteit 
van een computerchip zou 
exponentieel stijgen. Moore 
dacht aanvankelijk aan een 

verdubbeling per jaar, maar moest dat later iets terug-
schroeven. Gelijk heeft de oprichter van chipfabrikant 
Intel echter dubbel en dwars gekregen. Heeft u ergens 
op zolder nog een computer uit 1965 liggen? Dan heeft 
u een fl inke zolder. Geef dat stuk roest aan het museum 
voor intellectuele archeologie. Met uw ogenschijnlijk 
simpele mobieltje alleen al kunt u tienduizend keer 
meer, in een miljoen keer minder seconden.
Kunnen de computers uit de tijd van Moore’s voorspel-
ling de schroothoop op, de Wet zelf is die halve eeuw 
vrijwel ongeschonden doorgekomen. Dat komt niet 
doordat die ‘wet’ net zo wetenschappelijk is onder-
bouwd als de zwaartekrachtwet van Isaac Newton of de 
elektromagnetische wetten van James Maxwell, maar 
omdat ze ons een richting aangeeft. Er gaat een bijna 
dwingende kracht van uit, net als van de aanmaning van 
John F. Kennedy, een paar jaar voordat Moore zijn stel-
ling formuleerde, om een mens op de maan te zetten 
‘before this decade is out’. Op Mars staan we inmiddels 
ook al, niet in levenden lijve, maar met karretjes die ons 
mensenwerk zeker zo secuur kunnen uitvoeren.
Wie zich een beeld wil vormen van de toekomst van 
het transport van mensen en goederen moet in ter-
men van informatica denken. Niet in die van diesel en 
gasolie. De wereld zal de komende halve eeuw af-
scheid nemen van wat je met Marten Toonder de 
‘grofstoff elijkheid’ kunt noemen. Havenbestuurders 
zullen straks eerder met trots een overslagdaling mel-
den, dan dat zij juichen over de zoveelste extra miljoe-
nen tonnen die zijn geladen en gelost. Er zal in het 
goederenvervoer niet aan kilo’s worden verdiend, 
maar aan waarde.
Elk onderzoek naar de toekomst – vraag dit maar aan 
het Centraal Planbureau en de briljante scenariobou-
wers van Shell – komt neer op extrapolatie van bestaan-
de trends en een fl inke scheut verbeelding. Met die 
trends moesten we in het bestek van deze korte serie 
over het goederenvervoer over twintig, dertig, vijftig 
jaar maar beginnen. We noemen er vijf, precies het aan-
tal vingers aan een mensenhand. De lezer kan er gerust 
nog vijf aan toevoegen om de toekomst met beide han-
den aan te grijpen.
Trend 1 is de globalisering. Is het wel een trend? Dan 
eentje die duizenden jaren oud is. De Ark van Noach 
was in wezen natuurlijk een vervoermiddel om de we-
reld te verkennen en een stukje export te bedrijven in 
de vorm van twee zebra’s, een leeuwenpaar, een stel gi-
raff en en een handjevol spinnen. Marco Polo liep de Zij-
deroute af om China te ontdekken, vast te stellen dat 
daar feitelijk exact dezelfde mensen woonden als hier, 
en terug te keren met het concept van wat we nu pasta 
noemen. Nee, geen tandpasta: spaghetti bolognese.
Christoff el Columbus dacht een westelijke route naar 
Azië te vinden, maar kwam in de Amerika’s uit, waar-
mee hij de wereld wezenlijk vergrootte. Alexander von 
Humboldt en na hem Charles Darwin kamden de na-
tuur in die werelddelen uit en kwamen van hun reizen 
terug met de schatkamer van wat door de laatste de 
‘evolutie’ werd genoemd. Tegen deze globalisering kan 
men zich verzetten, maar ze is natuurlijk gewoon een 
onderdeel van onze menselijke ontwikkeling.

Demokritos
Trend 2 is ook overzichtelijk: miniaturisatie. Deze trend 
begon, zullen we voor het gemak maar zeggen, met de 
Griekse natuuronderzoeker Demokritos, de ‘peetvader’ 
van het atoom. Het echte kijken naar kleine dingen – de 
borstelwormen in ons drinkwater – danken we aan An-
tonie van Leeuwenhoek. De grote ontdekking gebeurde 
daar tussenin, met de uitvinding van de telescoop, die 
ons visueel veel dichter bij objecten in de ruimte bracht. 
Galileo Galilei ontdekte er vier manen van Jupiter mee. 
Van Leeuwenhoek veranderde de telescoop in een mi-
croscoop door, ietwat simplistisch gezegd, de lenzen ge-
woon om te keren. In beide gevallen ontstond er een 
beeld van de nietigheid van de mens, opgebouwd uit bil-
joenen kleine deeltjes en tegelijk onmetelijk ver verwij-
derd van de echt grote objecten in de kosmos.
We zijn, met dank aan deze en andere grote voorvade-
ren, nu in staat om materialen te maken die soortelijk 
lichter zijn dan vogelveren, sterker dan staal en dunner 
dan drie atomen. Op een dag kunnen we nanoconstruc-
ties tot stand brengen in vergelijking waarmee het ele-
gantste gebouw in Madurodam een log verschijnsel uit 
een ver verleden is.
Trend 3 brengt ons terug bij Gordon Moore, of beter ge-

Heeft u op zolder nog

een computer uit 1965 

liggen? Dan heeft u 

een fl inke zolder.

zegd de wereld van de ICT. Al heel wat transportbedrij-
ven betrekken hun software uit de ‘cloud’. Dat heeft 
vaak vooral te maken met kostenbesparing, want waar-
om zou je dure programmatuur laten ontwikkelen voor 
doeleinden waarvoor die programma’s al lang zijn ont-
wikkeld? Een volgende stap is het zogenoemde ‘Inter-
net der Dingen’.
Dat enorm snelle internet, waarvoor we onze laptop 
niet meer hoeven open te maken, laat de koelkast com-
municeren met de kaasboer, omdat de kaas op is. In één 
moeite door bestelt onze koelkast verse melk, twee 
kalfsschnitzels, een doos eieren en een zak zangzaad 
voor de kanarie. Deze ladingstroompjes worden gebun-
deld en in een zichzelf besturende bestelbus geladen, 
die ook nog wel wat andere klanten in de buurt van hun 
bestellingen voorziet.
Hiervoor is weinig meer nodig dan die exponentiële 
groei van de capaciteit van een computer, die ons door 
Moore vijftig jaar terug is beloofd. We kunnen de ‘com-
puter’, in welke vorm ook, straks altijd en overal gebrui-
ken, op elk denkbaar toestel. Dat kunnen laptops zijn, 
apps, tablets, slimme brillen, mee- of vooruitdenkende 
horloges, van RFID voorziene ijskasten, sokkenlades, 
kapstokken en wasmachines. Hele huizen zelfs, want 
als ons huis in 2030 de auto hoort aankomen, die wij 
niet zelf meer besturen, gaat de deur al langzaam open 
en de verwarming op 21 graden.

Berenvellen
De vierde trend is de individualisering. Ook dat had 
iedereen kunnen bedenken. Onze verre voorouders 
liepen in berenvellen. Op een bepaalde manier was dat 
‘haute couture’, want de ene beer was de andere niet. 
Toch had je het idee dat je je pas van anderen onder-
scheidde als je eens een pantervelletje aantrok – waar-
van er weinig beschikbaar waren. Tegenwoordig ligt 
het anders. We zijn niet meer met twintig miljoen 
mensen op Aarde, maar langzaamaan met acht mil-
jard. Een Malthusiaans getal, dat bovendien waanzin-

nig grote steden oplevert (Mexico-Stad, Mumbai, 
Shanghai).
Al die mensen moeten aan voldoende voedsel en 
drinkwater komen, aan transport, aan fatsoenlijke 
huizen en liever niet aan allemaal hetzelfde merk spij-
kerbroek. Er zijn slimme marketeers die zich hierover 
nu al het hoofd breken. In Azië verkoopt Unilever zich 
suf aan kleine verpakkingen zeep, shampoo en fris-
drank. Er moet in de toekomstige wereld, die gisteren 
al begonnen is, voor ‘massa’ worden gezorgd, maar op 
een individuele schaal. Het zogenoemde ‘thuiswinke-
len’ lijkt nu nog een hype, maar wie er niet in gelooft 
is echt het contact met de toekomstige werkelijkheid 
kwijt.
U heeft nog trend 5 tegoed. Zullen we die even opspa-
ren? We kunnen duurzaamheid noemen, of schaalver-
groting. Dat zijn dingen van alle tijden, want reken maar 
dat de grootschalige uitstoot van afbraakproducten van 
de kolenstook in het negentiende-eeuwse Londen al 
leidde tot ernstige klachten van de burgerij over ‘smog’. 
Wie nu in Beijing in zijn witte shirt over straat loopt, kan 
na de Peking-eend met kleren en al zo de stomerij in.

Asymptoot
En die andere trends dan, zult u zeggen. Die zijn ook 
van alle tijden. Zelfs de opkomst van ICT, van kleitablet 
via Gutenberg naar Gordon Moore, is eigenlijk, evolu-
tionair gezien, nou niet zo’n gigantisch avontuur. Het 
gaat wel steeds sneller; grafi sch kan het tempo van onze 
kennisvermeerdering als een asymptoot worden voor-
gesteld. Dat is trouwens altijd zo geweest, want toen 
onze verre voorouders het gebruik van het vuur ontdek-
ten, de landbouw en de veeteelt, leek het ook alleen 
maar sneller te gaan.
En als onze evolutionaire kromme de y-as echt dreigt 
te overschrijden en we er dus niets meer zouden kun-
nen bijleren? Dan schuift moeder Natuur die y-as weer 
gewoon een stukje op. Doet ze al eeuwen.
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Waar de Golfstaten uit het 

Midden-Oosten al langer 

een plek veroverd hebben 

in de transportwereld en 

ook op Schiphol snel aan 

gewicht winnen, biedt ook 

een land als Iran  – als de 

nucleaire deal standhoudt 

– nieuwe logistieke 

mogelijkheden.  
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‘Je komt ze nu overal tegen’
JOHN VERSLEIJEN

De nationale luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten lijken langzaam de 
luchtvrachtsector op Schiphol te gaan domineren. Overheidssteun of niet, de 
opmars van maatschappijen als Emirates Cargo en Qatar Cargo lijkt nauwelijks 
meer te stuiten. ‘Je komt ze nu in elke uithoek tegen, zelfs in Zuid-Amerika’, 
zegt een voormalige vrachtmanager van Martinair. 

Mansveld zegt Golfcarriers de wacht aan

‘Ik wil samen met mijn Europese collega’s 
strenger optreden tegen de opkomst van 
Golfcarriers uit het Midden-Oosten als er 
sprake is van oneerlijke concurrentie.’ De EU 

en de Golfstaten onderhandelen over een nieuw lucht-
vaartverdrag, dat een einde moet maken aan oneerlijke 
concurrentie. Mansveld: ‘Dit betekent dat Nederland, 
zolang over dit verdrag nog onderhandeld wordt, voor-
lopig géén nieuwe landingsrechten aan maatschappijen 
uit de Golfstaten verleent.’
Het optreden van de staatssecretaris betekent dat in ie-
der geval Emirates Sky Cargo het aantal vrachtvluchten 
op Schiphol voorlopig niet kan verdubbelen naar dage-
lijks twee diensten. Qatar Airways Cargo, Saudia Air-
ways en Etihad zullen minder wakker liggen van het op-

JOHN VERSLEIJEN

De luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten krijgen voorlopig geen nieuwe landingsrechten van 
staatssecretaris Wilma Mansveld. Zolang er mogelijk sprake is van oneerlijke concurrentie, gaat de 
deur voor Emirates, Etihad, Qatar Airways en Saudia Airways dicht, aldus de PvdA-bewindsvrouw.

treden van Mansveld. Voor deze maatschappijen ging 
de deur al enige tijd geleden op slot in Nederland op 
vrachtgebied. Saudia en Qatar maken daarom dankbaar 
gebruik van de vliegvelden van Brussel en Luik en truc-
ken de bloemen naar Nederland of rechtstreeks naar de 
diverse Europese afzetmarkten. 

Verkeerde keelgat
De Nederlandse maatregel schoot onlangs de topman 
Akbar Al Baker van Qatar Airways in het verkeerde keel-
gat bij een kort bezoek aan Nederland. ‘Het is tweerich-
tingsverkeer. Als wij geen landingsrechten krijgen van 
jullie, hoeven jullie ook niet te rekenen op handelscon-
tracten met ons land’, dreigde hij.
Alle Europese landen behalve Groot-Brittannië en Ita-

lië lijken het eens te zijn met Nederland dat er sprake 
is van oneerlijke concurrentie. Daarom komt er nu een 
Europees onderzoek naar de werkwijze van de lucht-
vaartmaatschappijen uit de Golfstaten. ‘We moeten in-
zicht in hun boeken krijgen. Zolang dat niet gebeurt, 
krijgen ze geen nieuwe landingsrechten’, zegt Europar-
lementariër Wim van de Camp (CDA). ‘Moeilijk wordt 
dat onderzoek wel. Het gaat vaak om familiebedrij-
ven.’
Hij wijst er verder op dat Europa niet alleen staat. Zo 
hebben de grote luchtvaartmaatschappijen in de VS 
onlangs al een onderzoek gepresenteerd, terwijl Wa-
shington mogelijke ongeoorloofde staatssteun gaat 
onderzoeken bij de snelgroeiende carriers uit het Mid-
den-Oosten.

hol. Op de lijst, waar de exportvolumes per luchtvaart-
maatschappij zijn af te lezen, is Qatar Airways Cargo al 
verrassend opgeklommen naar een tweede plaats in de 
rangschikking na homecarrier KLM/Martinair. De 
vrachtmaatschappij uit het kleine emiraat aan de Perzi-
sche Golf had vorig jaar een marktaandeel van 6,6% op 
Schiphol en zag het vrachtvolume met 30% stijgen. 
Over de laatste drie jaar nam het gevlogen exportvolu-
me van de vrachtmaatschappij in de Nederlandse markt 
zelfs met 250% toe, blijkt uit de cijfers.

Marktaandeel
Tegelijkertijd doet de regionale concurrent Etihad Cargo 
niet veel onder voor Qatar Airways. Etihad was lange tijd 
de vrachtpartner van de KLM en huurde zelfs voor meer 
dan een jaar een B747-400ERF van de Nederlandse lucht-
vaartmaatschappij. De maatschappij heeft zich op een 
comfortabele vierde plek genesteld met 23.500 ton, een 

stijging van 28% vergeleken met 2013/2014. Samen met 
Emirates, dat de negende plek inneemt op de Nederland-
se markt, hebben de drie vrachtvervoerders uit de Golf-
regio nu een marktaandeel van 15% op Schiphol. Met het 
vrachtvolume van Saudia Cargo, dat de afgelopen jaren 

D e Nederlandse vrachtmaatschappij, 
uitvinder en jarenlang marktleider 
van het intercontinentale bloemen-
vervoer uit Afrika en Latijns-Amerika 
naar Europa, moet nu ook concurre-
ren met maatschappijen  als Emirates 

Skycargo en Qatar Cargo. Vaak zijn het zelfs ex-mana-
gers van Martinair Cargo die de Arabische carriers de 
kneepjes van het vak hebben geleerd. Deze expertise, 
moderne vrachtvliegtuigen en scherpe prijzen zorgen 
dan ook voor problemen bij de vrachtdochter van de 
KLM. 
Ook Saudia Cargo, jarenlang bijgestaan door oud-top-
manager Peter Scholten van Martinair,  brengt de bloe-
men rechtstreeks vanuit de Keniase hoofdstad Nairobi 
naar Schiphol en Brussel. Hetzelfde doet Qatar Cargo, 
terwijl Etihad met het Colombiaanse Avianca bloemen 
vanuit Zuid-Amerika naar Schiphol haalt. De landings-
rechten vanuit Zuid-Amerika naar Nederland zijn daar-
bij geen probleem voor de vrachtmaatschappij uit Abu 
Dhabi. De maatschappij laat de rozen onder de lucht-
vaartrechten van zijn Colombiaanse partner Europa 
binnenvliegen en als dat nog niet genoeg is kan Etihad 
ook gebruikmaken van de rechten van de Amerikaanse 
vrachtmaatschappij Atlas Air, waarvan het de vracht-
vliegtuigen huurt. Lufthansa Cargo, dat al jaren pro-
beert vrachtvluchten uit te voeren tussen Latijns-Ame-
rika en Nederland, kan van deze luchtvaartpolitieke 
creativiteit nog wat leren. De Duitsers vechten nog 
steeds voor de Raad van State een juridisch gevecht uit 
om Nederland binnen te komen. 
Het jaaroverzicht van de IATA over 2014/2015 laat ook 
de groeiende macht van de Golfcarrriers zien op Schip-

ook Schiphol heeft ontdekt en net buiten de top-10 is ge-
vallen, komen de Arabische maatschappijen al heel dicht 
bij het marktaandeel van de KLM-Groep, die met 100.000 
ton en een marktaandeel van bijna 21% zich nog steeds 
marktleider op Schiphol mag noemen.  
Niet alleen de vrachtmaatschappijen hebben de weg 
naar Schiphol gevonden. Eind juli werd duidelijk dat 
Aviapartner Cargo – beter bekend onder de oude naam 
Aero Groundservices – op Schiphol door Dnata, onder-
deel van Emirates luchtvaartgroep, zal worden overge-
nomen. Daarmee komt een van de grootste vrachtaf-
handelaars op Schiphol, met een overslagvolume van 
360.000 ton en 430 medewerkers, in Arabische handen.   

Fyra
Volgens Peter Hartman, voormalig president-directeur 
van KLM en tegenwoordig commissaris bij Air France-
KLM, onderschatten Schiphol en de Nederlandse over-
heid de dreiging van de luchtvaartmaatschappijen uit 
het Midden-Oosten en zullen de groeiende activiteiten 
uiteindelijk grote gevolgen hebben voor de werkgele-
genheid op en rond Schiphol. 
‘We steken nu de kop in het zand en we doen net alsof 
het allemaal aan ons voorbijgaat, maar dit wordt erger 
dan de Fyra als ze over een aantal jaren gaan uitzoeken 
waarom het op een gegeven moment op Schiphol in el-
kaar is gezakt.’ 
Hoogleraar luchtvaarteconomie Jaap de Wit is het met 
Hartman eens. ‘De echte bedreiging voor Schiphol zit 
in het feit dat de stofzuigerfunctie van KLM wordt over-
genomen door de Golfcarriers zoals Emirates’, zegt hij. 
‘Daardoor zien we het volume krimpen dat nodig is 
voor een hubfunctie’, vreest hij.

Schiphol en de overheid 

onderschatten de gevolgen.

JOHN VERS
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hele supply chain voortreff elijk in de kaart. Niet alleen 
het vervoer naar, maar ook van het Midden-Oosten 
lijkt hiermee op de lange termijn gegarandeerd. Het is 
dan ook niet voor niets dat het Westen de poorten voor 
Iran heeft opengegooid.
De Verengde Staten hebben IRISL en de Iraanse haven-
exploitant Tidwater Middle East Maritime Company al 
direct geschrapt van de zwarte lijst met bedrijven waar 
geen zaken mee gedaan mogen worden. 
De Verenigde Staten zijn niet het eerste land dat direct 
zaken wil doen met Iran. In dezelfde week waarin het 
nucleaire akkoord is gesloten, vertrok er al een schip 
met twee miljoen vaten olie vanuit Iran naar Singa-
pore.
Het hoofd van de Iraanse haven en maritieme organi-
satie PMO, Mohammad Saied-Nejad, verwacht dan ook 
dat de activiteiten van de scheepvaartsector snel toe-
nemen. ‘Gelukkig zijn de mogelijkheden van de Iraanse 
maritieme industrie afgelopen jaren fl ink toegeno-
men.’

Jalil Eslami, adjunct-directeur van PMO, heeft al aan-
gekondigd dat Iran buitenlandse rederijen met forse 
kortingen naar Iraanse havens wil lokken. Een dou-
ceurtje dat de Franse containercarrier CMA CGM niet 
wil laten lopen. Nog deze maand wil CMA CGM met de 
11.500 teu grote ‘Andromeda’ de haven van Shahid Ra-
jaei binnenlopen. De Iraanse haven wordt toegevoegd 
aan de zogeheten CIMEX-service tussen China, India 
en het Midden-Oosten. Hoewel de eerste sancties pas 
negentig dagen na het sluiten van het nucleaire ak-
koord worden opgeheven, kan CMA CGM Iran aanlo-
pen. De rederij doet dat namelijk op een route via Chi-
na en India, landen die geen handelsboycot kennen 
met Iran.

Terughoudend
Waar MSC en CMA CGM zo voortvarend te werk 
gaan, is Maersk nog iets terughoudender. Desalniet-
temin erkennen de Denen de aantrekkelijkheid van 

Nederlandse ondernemers 

kijken de kat uit de boom.

Iran, het 
land van melk 

en honing

De Iraanse rederij 

NITC (hierboven 

bij Rotterdam) 

zullen we vast 

vaker in westerse 

havens zien. 

Foto: Wikimedia

GERT VAN HARSKAMP

Door het nucleaire akkoord tussen Iran en

de Verenigde Naties is het Midden-Oosten

een handelsnatie rijker. Westerse ondernemers, 

met name de scheepvaartsector, duiken massaal 

op dit land. De bevolking is groot in omvang, 

relatief welvarend en het land is gunstig gelegen. 

Daar moet je dus zijn!

het lang verguisde land in het Midden-Oosten. ‘Na 
opheffi  ng van de internationale sancties heeft Iran 
een groot potentieel aan nieuwe commerciële zakelij-
ke activiteiten. Elke beslissing over betrokkenheid 
van onze kant op het gebied van transport of energie 
zal pas plaatsvinden na opheffi  ng van de sancties’, 
schrijft Maersk Group.
Voor de scheepvaartsector zijn de mogelijkheden in 
Iran bijna grenzeloos. De goede geografi sche ligging 
van het land maakt de havens tot goede hubs in het 
Midden-Oosten. Daarnaast is het land met het enorme 
potentieel aan consumenten in het achterland een 
ideale aanvoerhaven. Tevens beschikt het land over 
twee grote staatsrederijen: bulk- en containercarrier 
IRISL en tankrederij NITC.
IRISL heeft een vloot van 170 schepen. NITC heeft 37 
megatankers, zogeheten VLCC’s. Dat is 5,8% van de we-
reldwijde VLCC-vloot. Daarnaast heeft de tankercarrier 
nog twaalf Suezmaxes en vijf Aframaxes in de vaart. 
Scheepvaartanalisten verwachten niet dat de toevloed 
aan tankcapaciteit leidt tot een enorme tariefdaling. De 
VLCC’s gebruikt NITC op dit moment vooral voor 
opslag. De extra olie die Iran door het opheff en van de 
sancties op de markt brengt, leidt wel tot meer trans-
port. Maar ook dat eff ect is beperkt, verwacht Noah 
Parquette van JP Morgan. ‘Uitgaande van een miljoen 
vaten per dag en de marginale Iraanse export is er 
hooguit vraag naar zes VLCC’s.’
Parquette ziet vooral over vijf jaar veel markt ontstaan 
als alle sancties tegen Iran zijn opgeheven. ‘De toe-
vloed aan Iraanse olie leidt tot een lagere olieprijs. Een 
lagere olieprijs betekent meer vraag naar olie, dus ook 
meer vraag naar vervoer van olie.’

Morgen
Nederlandse ondernemers kijken voorlopig de kat uit 
de boom. ‘Je ziet wel bedrijven die zich voorbereiden 
op handel met Iran, maar ze gaan er zeker niet morgen 
heen’, zegt EVO-beleidsmedewerker Heijnen. Het gaat 
volgens hem dan vooral om bedrijven uit de machine-
bouw en voedingsmiddelenindustrie. 
In tegenstelling tot de diepzeerederijen haken Neder-
landse ondernemers veel moeilijker aan bij Iran. On-
dernemers in landen als China en Rusland konden af-
gelopen jaren gewoon zaken blijven doen met Iran en 
in de slipstream konden diepzeecarriers meeprofi te-
ren. De banden tussen Nederlandse en Iraanse onder-
nemers zijn echter helemaal doorgesneden. Bedrijven 
moeten hun netwerken volgens belangenclub Fenedex 
weer helemaal opbouwen.

W enen, 13 juli. Na maanden 
overleg lopen onderhande-
laars van de vijf permanente 
leden van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties plus 
Duitsland en de onderhande-

laar van Iran ontspannen en vriendschappelijk de trap 
van een luxe Oostenrijks hotel af. De zes mannen en 
één vrouw hebben een historisch nucleair akkoord met 
Iran gesloten. Iran belooft de uraniumvoorraad fors te 
verminderen en de uraniumverrijkingsfaciliteiten af te 
bouwen. In ruil daarvoor wordt de handelsboycot tegen 
Iran geleidelijk opgeheven. 
De inkt op het papier van het nucleaire akkoord is nog 
niet droog en de onderhandelaars hebben de hoteltrap 
nauwelijks verlaten, of topman Diego Aponte van de 
Zwitserse rederij MSC heeft zijn vliegticket naar Tehe-
ran al geboekt. De CEO van de op een na grootste re-
derij ter wereld wil graag de hand schudden van zijn 
collega Mohammed-Hossein Dajmar, de grote baas van 
Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL). MSC 
wil niets liever dan de banden aanhalen met de Iraanse 
rederij om zo als een van de eersten toegang te krijgen 
tot de Iraanse wateren en te profi teren van de gunstige 
ligging van het land en de enorme mogelijkheden die 
handel met Iran biedt. 
In de eerste twee weken heeft Iran al voor 2 miljard dol-
lar aan deals gesloten met Europese bedrijven, aldus de 
Iraanse regering. 
‘Iran is een aantrekkelijke markt’, zegt Dennis Heijnen, 
beleidsadviseur internationaal ondernemen van EVO. 
‘Het land heeft 80 miljoen inwoners en het is niet arm. 
Daarom biedt het veel mogelijkheden. Er komt een 
grote potentiële consumentenmarkt bij.’
Werkgeversorganisatie VNO-NCW verwacht dat al-
leen voor Nederlandse ondernemers de export naar 
Iran tot 800 miljoen euro per jaar kan groeien als de 
sancties worden afgebouwd. Iran heeft de vierde groot-
ste olievoorraad ter wereld. Het verwacht voor komen-
de jaren 185 miljard dollar aan olie- en gasprojecten. 
‘We zijn op zoek naar handel die in beide richtingen 
gaat en naar samenwerking op het gebied van ontwik-
keling, ontwerp en techniek’, aldus de Iraanse minister 
van Industrie, Mijnen en Handel, Mohammad Reza 
Nemtazadeh, vorige maand tijdens een conferentie in 
Wenen. ‘We zijn niet langer geïnteresseerd in een one-
way import van grondstoff en en machines uit Europa.’
Met het Iraanse streven om niet alleen een importland 
te zijn maar zich ook duidelijk te ontwikkelen tot ex-
portnatie, speelt het land transportondernemers en de 



Midden-Oosten 13

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

Vooruitgang in uw goederenvervoer

Hupac is uw partner voor logistiek maatwerk. Vakkundig, betrouwbaar en onaf-
hankelijk. Dankzij ons uitgebreide Europese netwerk zetten wij uw goederen met 
gemak van de weg op het spoor. Zo combineren we de voordelen van beide 
modaliteiten. Hupac innoveert en investeert in eigen materieel als wagons, 
terminals en IT-oplossingen. Intermodaal transport wordt de toekomst van het 
goederenvervoer. Hupac is er klaar voor.

www.hupac.ch    info@hupac.ch    Tel. +41 91 6952800
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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 

RTM PORT PARTY
4 SEPTEMBER
Zo’n 1.200 havenfans komen samen 

in de Cruiseterminal Rotterdam om 

een feestje te vieren. Heb jij hart 

voor de haven van Rotterdam en zin 

in een feestje waar je ook kan net-

werken, dan moet je er zeker bij zijn! 

• rtmportparty.nl 

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

VLAAMSE HAVENDAG 
20 SEPTEMBER
De havens van Antwerpen, Gent, 

Oostende en Zeebrugge gooien hun 

deuren open voor het grote publiek 

om het zo vertrouwd te maken met 

de veelzijdigheid van het havenge-

beuren.  

• vlaamsehavendag.be

TRANSPORT & LOGISTICS 2015
22 T/M 24 SEPTEMBER 
Het tweejaarlijkse forum van 

de bedrijven in de transport & 

distributie, warehousing & hand-

ling endatacommunicatie & soft-

ware. Met conferenties, seminars 

en actualiteitsdebatten.

• easyfairs.com

AGENDA

ONDERHOUD
Rijkswaterstaat voerde in 2007 en 2008 extra groot onderhoud uit aan de Brabantse kanalen en de Maas 

vanaf Maastricht tot aan Lith. Tussen juli 2007 en november 2008 zijn 38 bruggen en sluizen opgeknapt. 

Denk daarbij aan schilderwerkzaamheden, baggeren, het vervangen van sluisdeuren of opknappen van 

brugdekken. Zo zijn de sluizen 4, 5, 6 (Veghel en Laarbeek), 10 en 12 (Asten en Someren) allemaal vervangen. 

Sluis 6 is circa 250 meter naar het zuiden verplaatst. Een deel van de Zuid-Willemsvaart is omgelegd. 

Het Wilhelminakanaal is verbreed en opgewaardeerd van ’klasse II’ naar ’klasse IV’. Daardoor is een aantal 

van de Tilburgse bedrijventerreinen beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen. De oude sluis 2 is 

verdwenen, sluis 3 is behouden als monument. Ten noorden van sluis 3 is een nieuwe sluis gebouwd. Het 

Wilhelminakanaal loopt van de Amer bij Geertruidenberg tot de Zuid-Willemsvaart bij Laarbeek en is 68 

kilometer lang. Het kanaal verbindt Tilburg en Eindhoven met de Maas.

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

Terug in de tijd; Flauw-

vallende zeebonken 

http://goo.gl/fb/kv0EaB

@MaritiemNieuws  

With 1,400 transits per 

year, we welcome the 

#NewSuez Canal. Check out 

the before & after aerial 

shots: http://bit.ly/1M7GXfD

@MaerskLine 

Welke taken kan een 

chauffeur van een vracht-

wagen in zelfrijdende 

modus uitvoeren? Het VIL 

zoekt het uit. Meedoen? 

http://bit.ly/1KT1KVx

@VILogistiek  

Woensdag 12/08 met enkele 

collega’s en @TLNnieuws 

naar Calais. Situatie daar 

dramatisch, dus zelf 

mensen spreken 

op locatie #transport

@petervdalen

Wat weten bekende 

Nederlanders van de haven? 

Quiz ‘De beste stuurlui’ van 

vanaf vandaag op @AT5, 

@RTVNH en online 

@HavenAmsterdam   

 APMT koopt Italiaanse 

reeferterminal 

 ‘Kraanongeluk Alphen 

had voorkomen kunnen 

worden’

 Koeltransport over zee 

alleen nog met container 

 Te veel containercapaci-

teit toegevoegd op 

trans-Atlantische route 

 Vrachtwagen vol 

vluchtelingen gestopt 

 Groene smiley voor 

harde band

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

RECONSTRUCTIE  Hoe de nachtelijke sluisbediening in het zuiden gered werd

MALINI WITLOX

Het lijkt zo normaal. Dag en nacht 
kunnen schippers langs de slui-
zen en bruggen in Brabant en 
Limburg varen. Dat had echter 
heel anders kunnen zijn. In 2013 
maakte de Rijksoverheid bekend 
geen geld meer te hebben voor 
nachtelijke bewaking. Een lobby 
van de binnenvaart en snel han-
delen door Rijkswaterstaat be-
hoedden de schippers voor lange 
wachttijden. Een reconstructie.
 
Het is donderdagavond, een uur of 
elf. Een binnenvaartschip, geladen 
met zand, komt aanvaren bij sluis 7 
bij Helmond. Na ongeveer een 
kwartiertje wachten voor het schut-
ten, kan de schipper gewoon door-
varen, richting bestemming. 
Nu wel, maar met wat pech had hij 
tot ’s ochtends zes uur moeten 
wachten. Door bezuinigingen van 
de overheid dreigde in 2013 dat de 
sluizen op de Brabantse kanalen en 
bij de Maasroute voortaan om 22.00 
uur de deuren zouden sluiten, om 
pas om 6.00 uur open te gaan. 
Direct werden brandbrieven naar de 
provincies gestuurd, aldus Ad Ver-
hoeven, projectmanager van het 
Multimodaal Coördinatie- en Ad-
viescentrum Brabant (MCA). De 
provincie Limburg reageerde posi-
tief, maar Noord-Brabant vond dat 
de landelijke overheid de portemon-
nee moest trekken. Na een lobby van 
drie maanden besloot de provincie 
toch geld te geven. Sterker nog, de 
sluizen in Zuid-Nederland zijn vaker 
open dan ooit tevoren.
Te gek voor woorden? Misschien 
wel, als je er goed over nadenkt. 
Vergelijk het eens met het verkeer 
op de snelweg. Na een paar uur rij-
den kom je tegen de avond bij een 
gloednieuwe tunnel aan, die je wilt 
passeren. Doordat er geen budget is 
voor een tolbeambte in nachtdienst 
moet je 9 uur wachten. 
Absurd toch? Met name als je ook 
nog weet dat er de laatste jaren door 
de provincies en sector miljoenen 
in het opknappen en uitdiepen van 
de infrastructuur zijn gestoken (zie 
kader).
De rijksoverheid moest de broek-
riem aantrekken. Rijkswaterstaat 
Zuid-Nederland hoorde begin 2013 
van de sluitingsplannen en besloot 
het MCA vroegtijdig te informeren 
over de voorgenomen bezuinigin-
gen. Er zouden minder sluismees-
ters op de bedieningscentrale ko-
men, waardoor er op vastgestelde 
tijden minder bediening zou zijn. 
Ook was er niet langer geld voor een 

MCA beter aan kon kloppen bij de 
provincie.

Lobby
Verhoeven: ‘In de provincie Lim-
burg werden snel afspraken ge-
maakt, dat er voor een periode van 
tien jaar een miljoen zou worden 
bijgedragen, zodat elke nacht de be-
diening van de sluizen doorgang 

kon vinden.’ Met de provincie Bra-
bant ging het echter moeilijker, die 
provincie wees terug naar Den 
Haag. Bij de sluizen gaat het immers 
om Rijksinfrastructuur. 
‘We hebben drie maanden gelob-
byd. Ruim twintig Brabantse bedrij-
ven hebben informatie gestuurd 
waarom een nachtelijke sluiting van 
de sluizen een probleem was. Om-

Brabantse nachten hadden  

Sluis 7 in de Zuid-Willemsvaart bij Helmond. Foto: Wikimedia

vaste sluismeester, de bediening ge-
beurt op aanvraag.
Direct volgde overleg met de part-
ners in de beide regio’s en met het 
ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Op verzoek werd een strate-
gische analyse gemaakt voor Den 
Haag met de gevolgen van het voor-
gestelde beleid. De Haagse ambte-
naren opperden vervolgens dat het 
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NACHTWACHT
Een nieuwe, hypermoderne 

centrale in Maasbracht 

bestuurt op afstand het 

leeuwendeel van de Limburgse 

sluizen en bruggen met behulp 

van computers. De sluizen in 

het Gelderse Weurt en het 

Brabantse Sambeek zijn niet 

aangesloten op die centrale 

bedienpost. Daar pendelt de 

sluiswachter van dienst in de 

weekeinden ’s nachts tussen 

beide complexen om de 

schepen (op afspraak) te 

kunnen laten passeren. Een 

deel van het Brabantse geld is 

besteed aan het versneld 

bouwen van een centrale van 

waaruit de sluizen in de Maas 

Lith en Grave en twee sluizen 

in de Zuid-Willemsvaart die ’s 

nachts op aanvraag geopend 

kunnen worden. Hierdoor 

verbetert de dienstverlening 

aan schippers.

Heeft u ook transport of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het nieuwe logistieke distributie-

centrum voor Bring Cargo in 

Zwijndrecht is opgeleverd. De 

gerealiseerde nieuwbouw sluit 

naadloos aan op het Finding New 

Ways concept van Bring: elke dag 

verbeteringen trachten door te 

voeren. Bring Cargo is een interna-

tionaal opererend expeditiebedrijf 

en maakt deel uit van de Noorse 

Post. Vanuit Zwijndrecht wordt 

hoofdzakelijk naar de Scandinavi-

sche landen getransporteerd, en 

daarnaast ook naar andere 

Europese landen zoals Spanje, 

Engeland, Gibraltar, Griekenland 

en Turkije. 

PVH Europe, moederbedrijf van 

modebedrijven Tommy Hilfi ger 

en Calvin Klein, gaat ruim 

60.000 vierkante meter logis-

tieke bedrijfsruimte en kantoren 

op de VE-Commerce Logistic 

Campus van Groep Heylen in 

Venlo huren. De oplevering en 

ingebruikname zijn gepland voor 

april 2016. PVH koos voor de 

VE-commerce Logistic Campus 

vanwege de geboden fl exibiliteit 

en de onderlinge schakelbaar-

heid van de units. Recent maakte 

ook het Amerikaanse modemerk 

Michael Kors bekend een groot 

distributiecentrum in Venlo op te 

zetten.

Het Tilburgse transportbedrijf 

Inter-DEF heeft tien R410 trekkers 

in ontvangst genomen. Daarmee 

vervangen ze het gehele wagen-

park van Inter-DEF, dat bestond 

uit een mix van voertuigen 

geleverd tussen 2005 en 2012. 

Naast de lagere exploitatiekosten 

haalt het bedrijf voortaan met 

alle wagens de Euro VI-norm, 

zonder gebruik te maken van de 

EGR techniek. En er komt nog een 

wens uit: Inter-DEF straalt 

eenheid uit, met tien identieke 

auto’s. Inter-DEF werkt als charter 

voor grote bedrijven als Schenker, 

Nagel, BTT en GVT. 

Beekman Transport heeft in 

Apeldoorn een deel van de 

vroegere papierfabriek Favini in 

gebruik genomen. Eerder trok het 

transportbedrijf al in de gebou-

wen van het naastgelegen 

Burgers Apeldoorn Flexible 

Packaging. Beide liggen pal naast 

het transportbedrijf. Aanleiding is 

de komst van nieuwe klanten en 

groei van bestaande, zoals 

Remeha, Owens Corning en 

Loparex. Met de uitbreiding 

verdubbelt Beekman Transport 

zijn palletplekken naar 80.000. 

Frigo Group Logistics (FGL) heeft 

in Geldermalsen een nieuwe 

uitvalbasis gevonden vlakbij 

knooppunt Deil. Als onafhanke-

lijke Third Party Logistics Provider 

is FGL gespecialiseerd in de 

volledige logistieke afhandeling 

van diepgevroren goederenstro-

men. Met twee vrieshuizen in 

Nederland en zowel nationaal als 

internationaal transport, krijgt 

het ISO 22000 en HACCP gecerti-

fi ceerde bedrijf door deze 

verhuizing een extra logistieke 

boost. Vanaf september zal het 

geconditioneerde transport ook 

met eigen vrachtwagens plaats-

vinden.

TTS Quality Logistics B.V. heeft 

haar warehouse capaciteit 

uitgebreid met ruim 3700 m2 in 

Nijverdal. TTS beschikt reeds over 

20.000 m2 warehouse capaciteit, 

verdeeld over meerdere panden in 

Rijssen. Echter door grote 

toename van de opslag van 

goederen heeft TTS besloten uit 

te wijken naar Nijverdal. TTS is 

onder andere gespecialiseerd in 

de op- en overslag van goederen, 

voornamelijk gericht op de ‘food 

and feed’ sector. 

Georg Fischer N.V. in Epe kiest 

opnieuw voor Houtman Transport 

voor het vervoer in Nederland. De 

overeenkomst betreft niet alleen 

al het palletvervoer binnen 

Nederland, maar ook de kleinere 

pakketjes via Nedpak. 

BEDRIJFSNIEUWS

Door lange sluitingen kun je het 

logistieke proces nooit optimaliseren.

dat Den Haag geen geld wilde ge-
ven, heeft de provincie uiteindelijk 
eieren voor haar geld gekozen en in-
vesteert ze de komende acht jaar 1,5 
miljoen euro voor de centrale 24-
uurs bediening op de hoofdvaarwe-
gen. We hebben de provincie ook 

gewezen op het gevaar van een ne-
gatieve modal shift, waarbij vervoer 
van het water weer terug naar de 
weg zou gaan. Het wegennet in Bra-
bant zou hierdoor nog zwaarder be-
last worden.’
Verhoeven verbaast zich er niet 
meteen over dat de provincie zo 

lang geen toezeggingen wilde doen, 
het ging tenslotte over bevaarbaar-
heid van Rijksinfrastructuur. ‘Maar 
er is mede op verzoek van de regio 
een half miljard in de vaarwegen ge-
investeerd. En dan zou je voor rela-
tief weinig geld al die investeringen 

tenietdoen. Het zou grote gevolgen 
hebben gehad. De afhandeling in 
Rotterdam is nu al zo traag. Dan wil 
je als schipper de nacht doorvaren. 
Bovendien vraagt de groei van de 
containerbinnenvaart en de aan-
trekkende bulkmarkt om extra 
fl exibiliteit. Door lange sluitingen 

kun je het logistieke proces nooit 
optimaliseren, dat kan nu wel. Een 
nachtelijke sluiting zou echt geleid 
hebben tot enorme wachttijden. 
Toen het Rijk uiteindelijk niet over 
de brug kwam, heeft de provincie 
Brabant het bedrijfsleven gesteund 
en toch geld beschikbaar gesteld.’

Verruiming
Uiteindelijk zijn de sluizen zelfs va-
ker open dan voorheen. ‘We hebben 
niet alleen een versobering afge-
wend, maar er is een verruiming tot 
een 7x24 uurs-bediening mee tot 
stand gebracht. De sluizen zijn nu 
alleen met Kerst dicht. Met andere 
feestdagen zoals Tweede Pinkster-
dag en Pasen zijn ze wel open. Fijn, 
want internationaal kennen ze onze 
feestdagen soms niet en een Neder-
landse sluiting werkt dan lang door. 
De sluizenmaatregel levert de be-
drijven nu indirect een fl ink fi nanci-
eel voordeel op. Tijd is immers ook 
geld.’
Het nieuws dat beide provincies 
geld zouden geven werd in novem-
ber 2013 al bekendgemaakt door de 
provincie Brabant. Verhoeven over 
het opvallende feit dat MCA in juli 
2015 opeens alsnog een persbericht 
uitstuurde: ‘De publiciteit heeft 
destijds niet plaatsgevonden. De 
zeer positieve reacties vanuit het 
bedrijfsleven en de zeer construc-
tieve houding van Rijkswaterstaat 
zijn reden om toch aandacht te ge-
ven aan de grote meerwaarde van 
dit ingrijpen door beide provincies.’

héél lang kunnen zijn
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16 De Marge

Piet Prins, operations manager bij Van Oord, vertelt 
bij RTV Rijnmond over het nieuwe Suezkanaal.

Het is een absoluut  
iconisch project
geweest, voor ons, voor 
de baggerindustrie en 
voor Egypte. 

QUOTE VAN DE WEEK
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Het nieuws is alweer enkele weken oud en menigeen wist het al 
jaren. ECT sluit in Rotterdam zijn ‘Home-terminal’. Ze hebben 
het nog even geprobeerd onder de naam ‘City’, maar het was 
wel duidelijk. De grote containeroverslag in de Maasstad wordt 
geconcentreerd op de beide Maasvlaktes, dus eigenlijk ver van 
die Maasstad af. Waarom zou je dan wat dichter bij de stad een 
relatief kleine terminal met nog maar een handjevol personeel 
open houden?

In 1967 ontving ECT zijn eerste containerschip, van reder 
Atlantic Container Lines. Moet dat niet 1966 zijn, toen de 
‘Fairland’ van Sea-Land de eerste 35 containers loste en laadde 
in de Rotterdamse haven? Nee, de Europese primeur had het 
toenmalige Quick Dispatch, een overslagbedrijf voor conven-
tioneel stukgoed, dat op de kade nog wel een plekje over had 
waar de ‘Fairland’ haar containers met eigen scheepskranen 
kon neerzetten en oppikken.

Maar het was ECT, toen nog ‘Europe Container Terminus’, 
dat van de behandeling van containerschepen ‘regular business’ 
ging maken, eerst op wat toen nog niet de ‘Home’ heette (maar 
gewoon ECT), later op de Delta-terminal, waar een diepte-
investering werd gedaan in automatisering. Dat gebeurde met 
‘automated guided vehicles’, die al in de jaren tachtig, geheel 
zelfsturend, over het terminalterrein gingen rondrijden.

De ECT-stadsterminal had snel gezien dat er voor schepen met 
containers aan boord geijkte terminals moesten komen en dat 
de toekomst aan containervervoer met compleet daarvoor uit-
geruste schepen was. Dat ondernemerschap, dat ook met tech-
nisch vernieuwend vermogen gepaard ging, begon op voor onze 
begrippen bizar kleine schaal. Moderne containerschepen zijn 
in laadvermogen bijna een factor 100 groter dan de ‘Fairland’ 
die 225 containers – weliswaar al van 35 voet – kon meenemen. 
Maar ECT stond, in innige samenwerking trouwens met Sea-
Land, wel mede aan de wieg van de moderne containervaart.

De oudste containerterminal die deze naam in Europa mag 
dragen, schroeft de kranen uit de kaai, haalt de stekkers van 
zijn computers eruit en sluit het hek. Gulzig zullen andere 
bedrijven hun oog op het terrein laten vallen. Rotterdamse 
stadsinrichters zullen de vraag opwerpen of de ‘Home’ een heel 
andere functie kan krijgen. En wij sluiten de eerste hoofdstuk-
ken af van een boek dat we nog lang niet uit hebben.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Dag, ECT Home
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‘Suriname rijp voor vrachtdienst’
12 augustus 1995

Lange tijd kon de station-
manager van SLM op Schip-
hol, Ewald Henshuijs, al-
leen nog maar dromen van 
verdubbeling van het 
vrachtaanbod op de route 
Paramaribo-Amsterdam en 
het doortrekken van de 
vrachtcharters op Miami 
naar Schiphol. De verdub-
beling van het ladingaan-
bod kwam er: op beschei-
den schaal worden voor het 
eerst vrachtvluchten uitge-
voerd. 
Daarvoor huurde Surinam Airways 
een B707F van Florida West, dat 
vanuit Miami twee keer per jaar 
vracht voor de SLM vliegt naar Eu-

ropa. Nu droomt Henshuijs van een 
eigen freighterdienst op Paramaribo 
en een regionaal vrachtnetwerk. ‘Er 
is voldoende lading, die de inzet van 
een aparte freighter rechtvaardigt.’

In 1992 meende Henshuijs 
dat er ruimte was voor meer 
en andere lading en gokte hij 
zelfs op een ladingaanbod 
van tien ton per week in 
1994/1995, de payload van de 
B747-300. Zijn gok is uitge-
komen. Trots weet hij te 
melden dat er anno 1995 ie-
dere week 9 tot 12 ton lucht-
vracht van Amsterdam naar 
Paramaribo wordt vervoerd. 
Het gaat daarbij nog steeds 
hoofdzakelijk om zendingen 

voor de achtergebleven familieleden 
van in Nederland wonende Surina-
mers. Kleding, schoeisel, schoolbe-
hoeften en verpakte levensmiddelen 
zijn de favoriete goederen.

omdat het kan...
En dan is er nog het verhaal over de 
vrouwelijke piraten Anne Bonny en 
Mary Read die, verkleed als man, de 
zeeën afschuimen. Of ‘misschien 
wel het meest dramatische’ verhaal 
uit de Nederlandse zeegeschiede-
nis: muiterij, moord en doodslag tij-
dens de ondergang van de Batavia.  
Wikipediaat u dat maar even, dat is 
inderdaad zo heftig dat Expeditie Ro-
binson ineens wel een luxe vijfster-
ren-vakantie lijkt.
En verder natuurlijk handzame in-
formatie over de ‘tallships’ die over 
het IJ zullen varen, plus een uit-
neembare poster met stadswande-
ling door het maritieme verleden 
van Amsterdam. Dat alles voor nog 
geen vijf hedendaagse fl orijnen. Dat 
moet zelfs een geboren Rotterdam-
mer een koopje vinden.

PETER WIERENGA

Zeeheld, wie wil er stiekem niet 
eentje worden, legaal of (met 
houten poot en papegaai) ille-
gaal? Begin dan met het blad dat 
zo heet.
 
Zeehelden is een compleet magazine 
ter ere van Sail Amsterdam, dat als 
thema heeft ‘Van gouden verleden 
naar gouden toekomst’ en dit jaar 
plaatsvindt van 19 tot 23 augustus.
Het blad gaat dan ook over ‘Neder-
lands gouden zeevaardersverleden’ 
en staat vol ‘spannende verhalen 
over kapers, windjammers en kapi-
teins’. Het is ook buiten Sail te ver-
krijgen en Marge kan niet wachten 
om naar de kiosk te rennen en het 
blaadje uit de schappen te rukken. 
Maar Marge maakt zich ook zorgen. 

Als dat maar goed gaat. Want noem 
tegenwoordig de woorden zeeheld 
en Gouden Eeuw, en het duurt niet 
lang of iemand komt om de hoek 
met het slavernijverleden. Herin-
nert u zich de fi lm over Michiel de 
Ruyter nog? We bedoelen maar...
De makers van het blad zijn dezelf-
de als van Historisch Nieuwsblad en 
kennen dus hun klassiekers; laten 
we ervan uit gaan dat ze zonder 
schade langs de klippen van de 
publieke opinie kunnen laveren. 

Chatham
In elk geval krijgen de anglofi elen 
een pijnlijke episode uit het Britse 
empire voor de kiezen in de persoon 
van Michiel de Ruyter (daar is ie 
weer), die de Engelsen vernederde 
met zijn fameuze Tocht naar Chat-
ham. De Theems opvaren, gewoon 

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

MAGAZINE  Hoofdrolspelers uit maritiem verleden belicht

Michiel de Ruyter, dé Nederlandse zeeheld. Beeld: Wikimedia

Zeehelden ahoi!
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