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MONITOR  Lage brandstofprijs versterkt resultaat nog verder

TOBIAS PIEFFERS

De vrachttarieven in het Euro-
pees wegvervoer hebben in het af-
gelopen kwartaal een nieuw re-
cord bereikt. Ten opzichte van 
vorig jaar is er sprake van een 
groei van 5%. Dat blijkt uit de 
Transportmarkt Monitor van 
Transporeon en Capgemini.

De prijsindex laat vergeleken met 
de eerste drie maanden van dit jaar 
een groeispurt zien van 10,4%. Ta-
rieven liggen in het tweede kwartaal 
traditioneel fors hoger, maar opval-
lend is dat beide kwartalen ten op-
zichte van eerdere jaren exceptio-
neel hoge prijsstijgingen laten zien. 
Niet eerder stond het prijsniveau 
van de marktmonitor, die sinds 

overcapaciteit in de markt. Die 
zorgde ervoor dat de tarieven hal-
verwege dit jaar een ultiem laagte-
punt bereiken. 
Het wegtransport en de scheep-
vaart profi teren van de dalende 
brandstofkosten als gevolg van de 
lage olieprijs. De prijs voor zware 
stookolie in Rotterdam is vergele-
ken met vorig jaar gehalveerd en 
laagzwavelige diesel werd 25% 
goedkoper. 
Verschil tussen het Europees weg-
vervoer en de intercontinentale 
containervaart is dat die eerste sec-
tor met de gunstige prijsontwikke-
ling en dalende capaciteit zijn winst 
heeft weten te vergroten, terwijl de 
rederijen nauwelijks weten te profi -
teren van de dalende brandstof-
prijs. 

2014. Daardoor is er een enorm gat 
geslagen tussen de ontwikkeling 
van de vrachtprijs en de dieselkos-
ten.
De Capgemini Global Trade Flow 
Index (GTFI) laat zien dat de groei 
van de wereldhandel met 0,7 pro-
centpunt is gedaald ten opzichte 
van een jaar eerder. De waarde van 
die handel is gestegen van 1.989 mil-
jard euro tot 2.024 miljard euro. Er 
wordt dus beter betaald voor min-
der handel. 
Een sector waar dit niet het geval is, 
is de internationale containervaart.   
Daar zijn de tarieven in juli van dit 
jaar met 550 dollar fors lager dan in 
dezelfde maand vorig jaar (1.200 
dollar), blijkt uit de Shanghai Con-
tainerized Freight Index. 
De oorzaak van de grote daling is de 

2008 bestaat, zo hoog als in het af-
gelopen kwartaal. Ook opvallend is 
dat de capaciteitsindex juist erg laag 
staat. De vrij beschikbare vracht-
ruimte in het Europees wegvervoer 
daalde over het tweede kwartaal 
met 34,8% naar bijna 68 punten. Dat 
is het laagste punt sinds het tweede 
kwartaal van 2011. 

Dieselkosten
De prijzen voor diesel lieten verge-
leken met de eerste drie maanden 
van dit jaar weer een lichte stijging 
(5,3%) zien, blijkt verder uit de 
brandstofi ndex van Transporeon en 
Capgemini. De brandstofmonitor 
kwam uit op een waarde van 90,7 
punten. Dat is nog steeds 11% lager 
vergeleken met het prijsniveau van 
diesel over het tweede kwartaal van 
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Tarieven in Europees 
wegtransport pieken

De Autoriteit Consument & 

Markt (ACM) heeft dinsdag 

onder voorbehoud toestemming 

gegeven voor de overname 

van Imtech Traffi c & Infra (T&I) 

door investeerder Egeria. De 

twee bedrijven hoeven, gelet 

op de fi nanciële situatie, niet 

de gebruikelijke vier weken te 

wachten op het oordeel van de 

toezichthouder. Hiermee kan de 

voortgang van de bedrijfsacti-

viteiten van Imtech T&I worden 

gegarandeerd. De betrokken 

partijen hebben aannemelijk 

gemaakt dat een wachtperiode 

van vier weken tot onherstel-

bare schade zou leiden.

Spoedbesluit over 
verkoop Imtech T&I
ACM

miljoen dollar is de schade aan 

nieuwe auto’s die tijdens de 

ramp in de Chinese havenstad 

Tianjin onherstelbaar bescha-

digd werden. Lloyd’s Agency 

Network schat dat ongeveer 

10.000 voertuigen verloren 

zijn gegaan. De ramp leidt tot 

hogere premies voor verzekerin-

gen, omdat risico’s in havenge-

bieden groter worden.

300
Ramp Tianjin leidt 
tot hogere premies

Damco, de logistieke divisie 

van Maersk, behaalde over het 

tweede kwartaal van het lopen-

de boekjaar weer een positief 

resultaat van 7 miljoen dollar 

op een omzet van 655 miljoen. 

Het is voor het eerst sinds begin 

2013 dat het verliesgevende 

Deense expeditiebedrijf weer 

zwarte cijfers laat zien op de 

operationele activiteiten. Over 

het tweede kwartaal van 2014 

was nog sprake van een gevoe-

lig verlies van 32 miljoen dollar.

Damco schrijft weer 
zwarte cijfers 
LOGISTIEK
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De trolleytruck 
keert terug

Op bezoek in de 
‘jungle’ van Calais

Helsinki en Tallinn 
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 187 mensen op de stelling van 11 augustus

REDERIJEN CHINA SHIPPING EN COSCO FUSEREN. EEN GOEDE ZAAK? 

NIEUWE POLL  TLN wil inhaalverbod vrachtwagens afschaffen.

26%

26%

44%

4%

Moeten zij weten 

Nee, slecht voor de markt 

Ja, er moeten meer rederijen fuseren 

Anders

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft zich de afge-
lopen maanden opgeworpen als de organisatie die continu 
aandacht vraagt voor de vluchtelingenproblemen bij de Franse 
stad Calais. De leden van de belangenorganisatie hebben im-
mers te maken met hoge boetes indien verstekelingen in een 
vrachtwagen meereizen en met vandalisme en beschadigd 
materieel als migranten een poging doen een vrachtwagen bin-
nen te klimmen. 

Om een indruk te geven van de situatie ter plekke organiseerde 
TLN een werkbezoek aan zowel het vluchtelingenkamp als de 
terminal van Eurotunnel in de Noord-Franse stad. Een aantal 
Tweede Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs nam 
deel aan deze reis. Onze journalist Tobias Pieff ers ging mee. Hij 
doet in deze editie verslag in woord en beeld van de situatie in 
wat oneerbiedig ‘de Jungle’ wordt genoemd. 

Wat het bezoek in elk geval duidelijk maakt, is de hopeloos-
heid en uitzichtloosheid van de situatie voor alle betrokkenen. 
Enerzijds natuurlijk voor de vluchtelingen zelf, die onder 
mensonterende omstandigheden bivakkeren in een tenten-
kamp. Verschillende asielzoekers stierven al in een poging als 
verstekeling Engeland te bereiken – maar het feit dat wekelijks 
toch een handvol vluchtelingen daadwerkelijk slaagt de over-
kant te bereiken voedt de hoop op succes.

Ook de woordvoerder van Eurotunnel is de wanhoop nabij. De 
onderneming investeert grote bedragen in beveiliging, voor een 
probleem dat ze niet zelf veroorzaakt. Terecht wordt het lange 
uitblijven van actie door de Franse en Britse overheid bekriti-
seerd. ‘Als in een nacht een paar honderd man Schiphol pro-
beren binnen te dringen is dat net zo lang voorpaginanieuws 
totdat de situatie wordt aangepakt’, is een constatering van een 
woordvoerder van Eurotunnel. Het is dan ook schrijnend, en 
niet bepaald hoopgevend, dat Britse politici tot op heden niet 
de moeite namen Calais te bezoeken. 

De Nederlandse politici toonden zich ontzet bij het zien van 
het vluchtelingenkamp, en waren van mening dat je dergelijke 
toestanden in Nederland niet zou zien. ‘Bij ons zouden deze 
mensen in elk geval goed worden opgevangen.’ Die reactie is 
te gemakkelijk. Hoewel veel kleiner van omvang, toonde het 
gesol met de uitgeprocedeerde asielzoekers in de Amsterdamse 
Vluchtkerk aan dat ook ons land worstelt met de gevolgen van 
de golf migranten die Europa overspoelt. Niet voor niets leidde 
de discussie rond het ‘bed, bad en brood’-beleid bijna tot een 
kabinetscrisis. De opmerking van VVD-Kamerlid Barbara Vis-
ser tijdens het werkbezoek, die meent ‘dat Frankrijk aan het 
werk moet’, is daarom vooral goed voor de bühne, maar brengt 
een oplossing beslist niet dichterbij – zoals ook een eenmalig 
pardon voor de vluchtelingen, zoals Peter van Dalen (Christen-
Unie – SGP) bepleit geen soelaas zal bieden.

Angela Merkel verkondigde afgelopen week dat het migratie-
probleem ingewikkelder is dan de Griekse crisis. Het feit dat 
juist zij, met de andere regeringsleiders, de situatie in onder 
meer Calais heeft laten ontstaan, biedt helaas weinig hoop op 
een oplossing.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Hopeloos Calais

AAR
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DAGELIJKS BROOD

MELS DEES

Dieren kwamen we nog niet tegen 
in deze fotoserie, terwijl ze in de 
Transportsector vaak een belang-
rijke rol spelen. Vooral beveili-
gers met honden hebben inten-
sief contact met hun viervoeter. 
Soms eet die zelfs een hapje mee.

Natuurlijk komen honden vaak in 
het nieuws bij het opsporen van 
drugs in lading, de vondst van ex-
plosieven of het zoeken naar illega-
len in vrachtwagens. Daarbij verge-
ten we dan wellicht dat honden 
ook meer traditioneel, als bewa-

kers, worden ingezet, bijvoorbeeld 
om dieven af te schrikken. 
Sebastiaan Schuiling, in dienst van 
het op Schiphol gevestigde PMT 
cargosecurity, neemt om 12 uur ’s 
middags een hap uit een boterham 
terwijl hij hond Purdi, een zoge-
noemde EDD – Explosive Detection 
Dog, uitlaat op een stukje land naast 
expediteur Panalpina. Schuilings 
werkgever is gespecialiseerd in 
luchtvaartbeveiliging, van het be-
waken van vliegtuigen en de contro-
le van vracht op explosieven, tot het 
adviseren als het gaat om de veilig-
heid en het verzorgen van opleidin-
gen voor de luchtvaartbranche.

Schuilings dienst begon op 4 augus-
tus om 7 uur in de ochtend, maar 
drie uur eerder al ging de wekker in 
Delft: eerst moesten de speurhon-
den Zicko en Purdi, die hij onder 
zijn hoede heeft, verzorgd en uitge-
laten worden.

Hond eet mee

Dit is de zesde 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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Hupac: spoorshuttle 
Antwerpen-Zeebrugge

Zeeschip bunkert 
LNG in Moerdijk 

Minder bedrijven in 
transport failliet 

Tianjin: goederen 
via naburige havens 

RAILSERVICE
Hupac heeft een nieuwe spoor-

shuttle opgezet tussen de haven 

van Antwerpen en die van Zee-

brugge. Deze feederverbinding 

omvat wekelijks drie vertrekken 

(maandag, woensdag en vrij-

dag) in beide richtingen, tussen 

de Combinant-terminal in Ant-

werpen en de C.Ro-terminal in 

Zeebrugge. Hupac, een van de 

partners in de Combinant-termi-

nal, rekent erop naast de verbin-

ding met het Verenigd Konink-

rijk ook het lokale goede-

renverkeer te kunnen versterken. 

SCHEEPVAART
In de haven van Moerdijk heeft 

afgelopen weekend het eerste 

zeeschip LNG gebunkerd. Het 

gas werd geleverd door Schenk 

Tanktransport en is afkomstig 

uit de Gate Terminal op de Maas-

vlakte. De Brabantse haven 

steekt daarmee Rotterdam de 

loef af, want het is voor het eerst 

dat een zeeschip in de regio LNG 

tankt. In beide havens nemen 

binnenschepen wel al enige tijd 

LNG in. 

DE MARKT
Het aantal faillissementen in de 

Nederlandse transportsector is 

in het tweede kwartaal van dit 

jaar met 40% gedaald ten op-

zichte van het eerste kwartaal. 

Dat meldt Atradius. Volgens die 

kredietverzekeraar is dat een 

rechtstreeks gevolg van de toe-

name van de Nederlandse ex-

port en de lage brandstofprijzen. 

Volgens Atradius gaan er dit jaar 

in totaal 6.200 bedrijven failliet 

en volgend jaar 5.600.

EVO
De goederenstroom van Neder-

landse handels- en productiebe-

drijven loopt, na de explosies in 

Tianjin, veelal via omliggende 

Chinese havens. Daarbij wordt 

haastig gezocht naar alternatie-

ven voor Aziatische afnemers die 

hun producten snel nodig heb-

ben. Dat meldt EVO op basis van 

een rondgang onder bedrijven. 

Er wordt vooral uitgeweken naar 

de havenstad Quingdao, 600 ki-

lometer ten zuiden van Tianjin.

KORT

De naam OHL verdwijnt, Geodis wil 
zijn activiteiten in Noord-Amerika 
onder de eigen naam uitvoeren. De 
Franse groep is actief in 67 landen 
en boekt met zo’n 30.000 werkne-
mers een omzet van bijna 7 miljard 
euro per jaar. Daarmee is Geodis 
naar eigen zeggen het vierde distri-
butiebedrijf van Europa.
De Fransen lijken vastbesloten om  
hun rol op het wereldtoneel te ver-
sterken. Zo kondigde Geodis eind 
vorig jaar al aan dat de expeditietak 
Geodis Wilson de komende jaren 
een netwerk wil gaan opzetten om 
een groter deel van de olie- en gas-
markt in handen te krijgen. In dat 
kader werden regionale centra in 
Houston, Antwerpen en Dubai ge-
opend.

ROB MACKOR

Het Franse logistieke concern 
Geodis neemt voor een onbekend 
bedrag het Amerikaanse distribu-
tiebedrijf OHL over.

Daarmee koopt Geodis, onderdeel 
van SNCF Logistics, 1,2 miljard aan 
omzet op de Noord-Amerikaanse 
markt. OHL, voluit Ozburn-Hessey 
Logistics, beschikt over ruim 120 
distributiecentra en heeft zo’n 
8.000 werknemers in dienst. De 
groep richt zich onder meer op 
huishoudelijke apparaten, elektro-
nica en voedingsmiddelen. Het be-
drijf was in handen van de New 
Yorkse investeringsmaatschappij 
Welsh, Carson, Anderson & Stowe 
(WCAS), die OHL in 2015 kocht.

veruit de grootste spoorvervoerder 
van gevaarlijke stoff en.
Mansveld stelt echter dat Neder-
land daarmee ‘een nationale kop’ op 
Europese wetgeving zou zetten, 
waartegen andere goederenver-
voerders bezwaar zouden  hebben. 
Bovendien heeft de Autoriteit Con-
sument en Markt laten weten dat 
zo’n meldingsplicht ‘juridisch 
kwetsbaar’ is. ProRail heeft daarom 
afgezien van een generieke mel-
dingsplicht.
De staatssecretaris vindt dat de 
spoorsector zelf afspraken moet 
maken om de vrijwillige registratie 
uit te breiden. Ze wil wel onderzoek 
laten doen naar de mogelijke invoe-
ring van nieuwe technieken, zoals 
een GPS-systeem, waarmee wagons 
op afstand te volgen zijn. RM

Staatssecretaris Wilma Mansveld 
wil geen uitbreiding van de wette-
lijke meldingsplicht voor gevaar-
lijke stoff en op het spoor tot alle 
soorten lading. 

Dat antwoordt ze op Kamervragen 
naar aanleiding van perspublica-
ties twee maanden geleden over 
een rapport van de Inspectie Leef-
omgeving en Transport (ILT). 
Daaruit bleek dat er in 3% van de 
gevallen iets misgaat met de regis-
tratie van gevaarlijke stoff en op het 
spoor. Het Algemeen Dagblad trok 
de conclusie dat ‘de vrachtbrief 
van giftreinen een puinhoop is’. 
Daarop werd van verschillende 
kanten aangedrongen op een mel-
dingsplicht voor alle goederen, on-
der meer door DB Schenker Rail, 

DISTRIBUTIE WETGEVING

Grote overname door 
Geodis in Amerika

Mansveld ziet niets in 
meldingsplicht spoor

De uitspraak geeft, hoe pijnlijk ook, 

duidelijkheid aan iedereen.

ken van een tweede regeling. Elke 
piloot kan daarbij rekenen op een 
vertrekvergoeding van een half mil-
joen euro ofwel twee jaarsalarissen. 
Uiteindelijk heeft Martinair medio 
2016 als de plannen doorgaan nog 
zo’n 85 piloten in dienst.

In totaal heeft de KLM vijftig mil-
joen euro ter beschikking gesteld 
aan de vrachtdochter om de reorga-
nisatie te bekostigen. Behalve de 
vertrekpremies gaat het daarbij ook 
om de uitfaseringskosten van de zes 

oude MD11’s. Aan dat bedrag heeft 
de KLM wel een aantal harde voor-
waarden verbonden. Onder meer 
qua timing. Daarom zit Martinair 
niet te wachten op een tweede 
rechtszaak voor de Hoge Raad. 

Duidelijkheid
Directeur Marcel de Nooijer van 
Martinair zegt in een korte reactie 
dat het een goede zaak is dat er nu 
door de uitspraak ‘hoe pijnlijk ook,  
duidelijkheid is voor iedereen’. Hij 
wijst er ook op dat Martinair met de 
kleinere vrachtvloot het fi nancieel 
risico van het aanhouden van een 
grote vrachtvloot in een zwakke 
markt aanzienlijk kan verkleinen. 
‘Wij gaan nog steeds door met een 
fl exibele schil van drie freighters 
plus een reserve. We hebben nooit 
gezegd dat we naar nul gaan’, aldus 
De Nooijer. 

JOHN VERSLEIJEN

De ondernemingsraad (OR) van 
Martinair zet in op het vinden van 
kopers voor de vrachtmaatschap-
pij nadat een rechtszaak tegen de 
directie van KLM en Martinair 
over de voorgenomen afbouw van 
de vrachtvloot werd verloren. 
 
De Ondernemingskamer van het 
Amsterdamse gerechtshof gaf on-
langs aan Martinair het groene licht 
om de vloot te reduceren van de be-
staande negen vrachtvliegtuigen 
naar drie freighters plus een reser-
vetoestel. De rechtszaak was aange-
spannen door de ondernemings-
raad om de voorgenomen krimp te 
stoppen waardoor rond de 135 van 
de 220 vrachtpiloten van Martinair 
hun baan dreigen te verliezen. 
Voor voorzitter Wout Pronk van de 
OR van Martinair is het een ‘teleur-
stellende uitslag’ aangezien op en-
kele punten de rechter de onderne-
mingsraad gelijk gaf. Hij vindt het 
ook spijtig dat er  door de rechtbank 
niet nader is gekeken naar het alter-
natieve reddingsplan van de OR.  
‘Wij zetten nu geheel in op een ver-
koop van Martinair aan derden, 
want er is nog steeds een aantal     
geïnteresseerde partijen in de 
markt.’ Probleem van dit laatste tra-
ject is wel dat KLM als eigenaar 
heeft aangegeven niet langer geïn-
teresseerd te zijn in een verkoop 
van de vrachtmaatschappij aan der-
den. 
Of de ondernemingsraad nog in cas-
satie gaat tegen de uitspraak bij de 
Hoge Raad kan Pronk niet zeggen. 
‘Dat moet een nieuwe onderne-
mingsraad beslissen die in oktober 
wordt gekozen.’
Bronnen rond de directie van Mar-
tinair laten intussen weten dat de 
juridische zaak voor de Onderne-
mingskamer geen noemenswaardi-
ge vertraging heeft opgeleverd voor 
de geplande vlootreductie. In totaal 

moeten er zes MD11F’s bij Martinair 
verdwijnen. Daarvan staan de eer-
ste twee al sinds april aan de grond, 
terwijl eind van dit jaar een derde 
MD11 uit de vliegdienst wordt ge-
haald. De laatste drie freighters vol-
gen dan in april en juni 2016. In to-

taal kost de ingreep 155 banen onder 
de vrachtvliegers. Rond de 65 pilo-
ten hebben al gekozen voor een vrij-
willige vertrekregeling. Nog eens 
zeventig vrachtvliegers kunnen de 
komende tien maanden gebruikma-

Martinair Cargo gaat straks verder met 85 van 220 piloten, als de reorganisatie van de vrachtvloot is afgerond. 

UITSPRAAK  Rechtszaak leidt niet tot vertraging vlootreductie, stap naar Hoge Raad nog onzeker

OR zoekt kopers Martinair
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Nieuwe combi-terminal 
voor Düsseldorf 

Meer winst voor 
expediteur Agility

Export bloemen en 
planten gestegen 

China telt 790.000 
wegtransportbedrijven

INTERMODAL
Hupac, de Hamburgse Hoyer 

Group en de lokale expediteur 

Cretschmar willen op het terrein 

van multinational Henkel in 

Düsseldorf een nieuwe combi-

terminal exploiteren. Daarvoor 

hebben de drie logistieke dienst-

verleners samen met gigant 

Henkel, bekend van producten 

als Persil, Pattex, FA en Schwarz-

kopf, een nieuw bedrijf opgezet. 

De vier partijen nemen ieder een 

belang van 25% in het nieuwe 

bedrijf. De nieuwe terminal 

moet in 2018/2019 gaan draaien. 

LOGISTIEK
Agility zag de winst over het 

tweede kwartaal met 5% stijgen 

naar 13,5 miljoen Koeweit dinar 

(veertig miljoen euro). De omzet 

daalde met 4% naar 974 miljoen 

euro door valutaschommelin-

gen, aldus het expeditiebedrijf 

uit Koeweit. Over de eerste helft 

van dit jaar was sprake van een 

klein omzetverlies van 1%, terwijl 

de winst met 5% steeg naar 75,7 

miljoen euro. Agility is actief in 

ruim honderd landen.

DE MARKT
De exportwaarde van bloemen 

en planten vanuit Nederland tot 

en met juli is in vergelijking met 

vorig jaar 3,5% gestegen tot bij-

na 3,5 miljard euro. Bij de snij-

bloemen was de toename 6,5% 

tot 2,2 miljard euro. De planten 

staan op een achterstand van 

bijna 3% op 1,3 miljard euro, 

meldt brancheorganisatie VGB. 

De Nederlandse groothandel ex-

porteert bloemen en planten 

naar zo’n 105 landen.

WEGVERVOER
De Chinese wegtransportsector 

blijkt nogal versnipperd te zijn: 

er zijn in China zo’n 790.000 

wegtransportbedrijven en de 

top-20 bedrijven hebben slechts 

2% van de totale markt. Het tijd-

schrift Air Cargo World onder-

zocht de Chinese logistieke sec-

tor inclusief het wegtransport. 

Er zijn vooral bedrijven met één 

of twee vrachtauto’s, die zelden 

een goede kwaliteit en moderne 

technologie hebben.

KORT

TOBIAS PIEFFERS

2M-partners Maersk Line en MSC 
hebben een nieuw oost-west-
dienstnetwerk bekendgemaakt. 
Grootste verandering is de fl exi-
bilisering van de AE9-dienst tus-
sen Azië en Europa.

De AE9 (Maersk Line) of Condor 
dienst (MSC) zal volgens MSC al-
leen nog varen als ‘seizoensgebon-
den dienst die actief is bij voldoen-
de vraag’. Het gaat om een tijdelijke 
regeling. De AE9 kende voorheen 
een wekelijkse afvaart met een ca-
paciteit van 9.500 teu.

Felixstowe 
Andere aanpassingen in de vaar-
schema’s zijn onder meer de opna-

me van Felixstowe in de AE1/Sho-
gun route die volgens Maersk Line 
zorgt voor ‘snelle en betrouwbare’ 
toegang tot de Britse markt. 
In de routes tussen Azië en het Mid-
dellandse Zeegebied zijn nieuwe ha-
vens  opgenomen in de AE12 (Phoe-
nix bij MSC) en AE15 (Tiger bij 
MSC). In de AE12 is nu ook Haifa in 
Israël opgenomen, waarmee 2M 
voor het eerst een haven in Israël 
gaat aanlopen. In de AE15 is  
Asyaport in Turkije als extra haven 
opgenomen. In de Trans-Pacifi sche 
dienst TP8 is Prince Rupert in Ca-
nada ook opgenomen, waardoor 
Long Beach niet langer de enige 
Amerikaanse haven in deze route is.
Volgens Maersk Line moeten de  
aanpassingen zorgen voor een fl exi-
beler oost-westnetwerk.  

JOHN VERSLEIJEN

Transport en Logistiek Neder-
land (TLN) schaart zich achter de 
oproep van de ANWB om colon-
nevorming door vrachtverkeer 
terug te dringen.

Aanpassingen zijn nodig bij zowel 
vrachtautochauff eurs, automobilis-
ten als wegbeheerders, blijkt uit een 
onderzoek van de belangenorgani-
satie onder haar leden. 
Op snelwegen met veel vrachtver-
keer ontstaan vaak colonnes met 
dicht op elkaar rijdende vrachtau-
to’s. Voor in- en uitvoegend verkeer 
kan dat problemen opleveren, con-
stateert TLN. ‘Maar ook vrachtau-
tochauff eurs kunnen in moeilijkhe-
den komen door automobilisten die 

zenuwachtig een gaatje zoeken om 
in- of uit te voegen.’
De achterban van TLN stelt dat in-
haalverboden voor vrachtauto’s co-
lonnevorming in de hand werken. 
TLN pleit daarom om inhaalverbo-
den afhankelijk te maken van de 
daadwerkelijke verkeersintensiteit 
op een traject.

Derde rijstrook
Daarnaast roept de wegvervoeror-
ganisatie op om de invoegstroken 
langer te maken, zodat zware 
vrachtauto’s meer tijd hebben om 
op snelheid te komen alvorens in te 
voegen. ‘Op een aantal drukke snel-
wegen met veel vrachtverkeer is de 
aanleg van een derde rijstrook 
noodzakelijk. Bijvoorbeeld op de 
A27, de A15, de A1 en de A67.’

LIJNVAART VERKEERSVEILIGHEID

2M-partners wijzigen 
oost-westnetwerk

TLN wijst op gevaren 
door colonnevorming

Rederijen hoeven boven de 10.000 

teu geen extra havengeld te betalen.

tegen de uitdieping van de Weser 
naar Bremen. Die uitspraak is ook 
van belang voor de procedures te-
gen het uitbaggeren van de Elbe.
Ondanks de steeds nijpender diep-
gangsbeperking sturen de rederijen 
wel steeds meer grote container-
schepen de Elbe op. Zo groeide het 
aantal schepen tot 14.000 teu in de 
eerste helft van het jaar met bijna 
20% tot 255 en verdubbelde het aan-
tal nog grotere schepen tot ruim 
vijftig.
Het feit dat de rederijen de grote 
schepen niet volbeladen naar Ham-
burg kunnen laten varen, levert hen 
geen grote schadepost op. De haven 
voerde namelijk een paar jaar gele-
den al een kortingsregeling voor 
deze categorie in. Die komt erop 
neer dat ze boven de 10.000 teu 
geen extra havengeld hoeven te be-
talen.

ROB MACKOR

Hamburg wordt zwaar getroff en 
door de terugval van de Chinese 
export naar Rusland en verliest 
daardoor als containerhaven 
steeds meer terrein aan Rotter-
dam en Antwerpen.
 
De Duitse haven heeft de container-
overslag in de eerste helft van het 
jaar met bijna 7% zien dalen tot 4,5 
miljoen teu. Antwerpen noteerde in 
die periode juist een imposant 
groeicijfer van 9,5% en kwam uit op 
4,8 miljoen teu. De afgelopen jaren 
was het stuivertje wisselen tussen 
die twee als tweede Europese con-
tainerhaven, maar nu lijkt de Schel-
dehaven de zilveren positie vast in 
handen te krijgen.
Nummer één Rotterdam noteerde 
eveneens een mooie groei, namelijk 
van bijna 4% tot ruim 6,2 miljoen 
teu. Bij de bekendmaking van dat 
cijfer zei directeur Allard Castelein 
van Havenbedrijf Rotterdam te ver-
wachten dat de groei van de contai-
neroverslag in de loop van het jaar 
zal afvlakken als gevolg van de krim-
pende Chinese export. Dat was en-
kele weken voor de devaluatie van 
de Chinese renminbi, die voor een 
nieuwe impuls van de Chinese uit-
voer zou kunnen zorgen.
Volgens het Havenbedrijf van Ham-
burg daalde de overslag van Chinese 
containers met bijna 11% tot 1,3 mil-
joen teu en die van Russische boxen 
zelfs met 36% tot 212.000 teu. Sa-
men levert dat een verlies van 
280.000 teu op. Dat verklaart welis-
waar het grootste deel van het tota-
le verlies van 330.000 teu, maar nog 
niet waarom de twee concurreren-
de Benelux-havens wel groei verto-
nen.
Volgens de havenbeheerder komt 
dat doordat Hamburg traditioneel 
een 6% groter aandeel heeft in de 
Chinees-Russische doorvoer dan 

die twee havens en daar dus veel 
meer last van heeft. De positie als 
draaischijf voor het Baltische ge-
bied staat bovendien onder druk 
omdat steeds meer rederijen hun 
deepsea-schepen de Oostzee in stu-
ren, met name naar Gdansk, in 

plaats van de lading via Hamburg 
door te voeren.
De Noord-Duitse haven krijgt ver-
der steeds meer last van de beperk-
te bevaarbaarheid van de Elbe. De 
grootste schepen kunnen Hamburg 

nog wel bereiken, maar niet meer 
volbeladen. Volgens de havenbe-
heerder zouden grote schepen tot 
1.800 teu meer kunnen laden, zowel 
inkomend als uitgaand, als de Elbe 
uitgediept zou worden. Dat wordt 
echter al jaren tegengehouden door 

onder meer de milieubeweging. 
Toch is de kans dat de vaargeul als-
nog verdiept kan worden pasgele-
den aanzienlijk toegenomen door 
een uitspraak van het Europese Hof. 
Dat ziet geen principiële bezwaren 

Hamburg lijkt genoegen te moeten nemen met een positie als derde containerhaven van Europa. Foto: NT Archief

CONTAINERS  Draaischijffunctie staat onder druk door Chinese krimp en ondiepe Elbe

Klap voor haven Hamburg
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JOHN VERSLEIJEN

De Europese marktleider  
Lufthansa Cargo zet in het nieu-
we tarievenbeleid voor het win-
terseizoen de omstreden toesla-
gen niet overboord. Wel worden 
ze fl ink teruggeschroefd.

Dat blijkt uit het nieuwe tarievenbe-
leid dat de Duitse vrachtmaatschap-
pij onlangs bekend heeft gemaakt 
en dat een reactie is op de all-in ta-
rieven die maatschappijen als Emi-
rates Skycargo en Qatar Airways 
Cargo dit voorjaar introduceerden. 
Daarin zijn de brandstof- en veilig-
heidstoeslagen op verzoek van de 
verladers geheel verdwenen.
Lufthansa Cargo en dochter Swiss 
Worldcargo kiezen met het nieuwe 
tarievenbeleid een middenweg, 
waarin naast een netto vrachttarief 
vanaf het begin van het wintersei-
zoen het aandeel van de toeslagen 
in de totale vrachtprijs ‘aanzienlijk’ 
wordt verlaagd, maar niet geheel 
verdwijnt. Volgens Lufthansa blijft 
een luchtvrachtheffi  ng noodzake-
lijk met het oog op de ‘volatiliteit 
van de externe kosten’.
Behalve de eerder bekende brand-
stof- en veiligheidstoeslag voegt het 
nog een derde component toe aan 
deze heffi  ngen: valuta-aanpassin-
gen en wijzigingen in de luchtha-
vengelden. In de praktijk komt het 
er op neer dat Lufthansa Cargo on-
geveer de helft van de huidige lucht-
vrachttoeslag van rond de 1,20 euro 
schrapt, maar dat deze helft wordt 
overgeheveld naar het netto-vracht-
tarief. De totale vrachtprijs blijft 
dan ook voorlopig gelijk. 
Volgens beleidsadviseur Joost van 
Doesburg van de verladersorganisa-
tie EVO heeft het nieuwe prijsbeleid 
een aantal positieve en negatieve 
kanten. ‘Positief is vooral dat 
Lufthansa als marktleider in Europa 
het mes zet in de hoge toeslagen, die 

grotendeels de huidige luchtvracht-
prijs uitmaken. ‘Daarmee komen de 
toeslagen nu op een peil terecht 
waarop ze al jaren hadden moeten 
zijn.’
Daarnaast heeft Lufthansa Cargo 
volgens Van Doesburg bij het vast-
stellen van het nieuwe prijsbeleid 
actief de dialoog gezocht met de 
verladers en expediteurs. ‘Die open-
heid weten we als klant en ladings-
aanbieders te waarderen.’ Daarbij 
hebben de verladers nog een be-
langrijk winstpuntje binnenge-
haald:  Lufthansa Cargo gaat vanaf 
dit najaar vaste prijzen aanbieden 
voor een half jaar tot een jaar. Daar-
bij  komt er een einde aan de huidi-
ge grote prijsschommelingen die de 
inkoopbudgetten van de verladers 
in de war schudden.

Negatief
De beleidsadviseur ziet ook nog wel  
‘enkele minpuntjes’ in het nieuwe 
systeem, dat ook voor dochter  
Swisscargo gaat gelden. ‘Doordat 
Lufthansa voor een eigen tarieven-
systeem heeft gekozen zijn er straks 
drie tarievenmodellen in de markt: 
de all-in tarieven, het prijsmodel 
van Lufthansa en het oude systeem, 
dat sterk leunt op toeslagen. Dat is 
natuurlijk geen goede zaak voor ver-
laders, die wereldwijd dit najaar 
met diverse prijssystemen worden 
geconfronteerd. Ik denk dan ook 
dat uiteindelijk een prijssysteem 
gaat domineren en dat zal zeker niet 
het oude heffi  ngensysteem zijn.’
Een ander negatief punt is voor de 
EVO-adviseur de introductie van 
een compensatie voor valuta-
schommelingen en havengelden. 
‘Dat maakt het systeem weinig 
transparant, maar Lufthansa heeft 
ons verzekerd erg terughoudend 
om te gaan met aanpassingen en dat 
het altijd in goed overleg zal gebeu-
ren. Daar houden we ze dan ook 
aan.’ 

LUCHTVRACHTHEFFINGEN

Lufthansa zet toeslag 
niet bij het huisvuil

de export van de eurolanden naar 
landen buiten de muntunie met 6%. 
De onderlinge handel in de eurozo-
ne groeide in juni met 10 procent en 
nam in de eerste zes maanden van 
dit jaar 3% toe.
De export van alle EU-lidstaten 
naar landen buiten de Europese 
Unie steeg in juni met 13%. In de 
eerste helft van het jaar groeide de 
Europese uitvoer met 7%. De waar-
de van de invoer nam het afgelopen 
halfjaar met 4% toe.

Meeste export naar VS
Het grootste deel van de export uit 
EU-landen ging naar de Verenigde 
Staten, gevolgd door China. Dat 
land was goed voor het grootste 
deel van de import naar Europa.
Door de wederzijdse handelssanc-

MELS DEES

De Eurolanden hebben de export 
naar landen buiten de muntunie 
in de maand juni fors weten op te 
voeren, blijkt uit cijfers die Euro-
stat deze week publiceerde.

De verzwakking van de euro ten op-
zichte van bijvoorbeeld de dollar 
hielp de uitvoer vooruit, stelt het 
Europese statistiekbureau.
De export naar landen buiten de eu-
rozone lag in juni 12% hoger dan een 
jaar eerder. De invoer nam met 7% 
toe. Het handelsoverschot van de 
eurolanden groeide door deze ont-
wikkelingen met ruim 10 miljard 
euro ten opzichte van juni 2014, tot 
26,4 miljard euro.
In de eerste helft van 2015 groeide 

ties kromp de export uit de EU naar 
Rusland in de eerste helft van dit 
jaar met bijna een derde, tot 35 mil-
jard euro. Daardoor ging Turkije 
Rusland voorbij als de op drie na be-
langrijkste bestemming van de EU-
export. Turkije moet Zwitserland 
nog voor laten gaan.

Vertraging
Het Nederlandse CPB maakte eer-
der deze maand duidelijk dat de we-
reldhandel in de eerste kwartalen 
van 2015 vertraagde, vooral door te-
genvallende handel in Azië en La-
tijns-Amerika. Deze vertraging lijkt 
geen eff ect te hebben op de export 
van de Eurolanden. 
Naar verwachting herstelt de groei 
van de relevante wereldhandel zich 
in de rest van dit en volgend jaar.

HANDELSOVERSCHOT

Export vanuit Eurolanden stijgt 
fors in eerste helft van het jaar

De Maersk Group - hier het hoofdkantoor in Kopenhagen - doet het verrassend goed.  

verscheepte in het tweede kwartaal 
2,5 miljoen 40ft., een stijging van 
3,7% ten opzichte van dezelfde peri-
ode vorig jaar. De gemiddelde volu-
mestijging in de markt ligt echter 
tussen de 1 en 2%. Ten opzichte van 
het eerste kwartaal van dit jaar zag 
de Deense containerreus het vracht-
volume zelfs 13% stijgen. Deze bo-
vengemiddelde prestatie in combi-
natie met een kostendaling van 
9,9% wegens lage brandstofprijzen 
en effi  ciencyverbeteringen compe-
seert voor een groot deel de daling 
van de vrachttarieven met 14%.
Hoewel de Chinese reders hun cij-
fers over het tweede kwartaal van 
2015 nog niet bekend hebben ge-

GERT VAN HARSKAMP

Maersk heeft met de cijfers over 
het tweede kwartaal vriend en vij-
and positief verrast. Terwijl het 
concern concurrenten waar-
schuwt, weet het aandeelhouders 
te paaien.

Met de halfjaarcijfers die Maersk 
vorige week presenteerde maakte 
het Deense scheepvaartconcern 
een lange neus naar zijn concurren-
ten. De resultaten waren voor 
vriend en vijand een verrassing. 
Analisten gingen uit van een winst-
waarschuwing en lijnvaartdeskun-
digen verwachtten dat de slechte 
marktomstandigheden, vooral op 
de Azië-Europa trade, forse gaten 
zouden slaan in de fi nanciële pres-
taties van Maersk Line. 
Niets bleek minder waar, Maersk 
waarschuwde zelfs zijn concurren-
ten. Een prijzenoorlog past niet in 
de strategie van de Deense contai-
nercarrier, maar mochten rederijen 
die strijd om de laagste prijzen wil-
len aangaan dan zal Maersk niet 
achterblijven en alles doen om het 
huidige marktaandeel te behouden, 
luidt de boodschap van Nils Smede-
gaard Andersen, CEO van de Maersk 
Group. ‘We hebben gezegd dat we 
willen groeien, minstens in lijn met 
de markt. Het doel van deze verkla-
ring is om een signaal af te geven dat 
we van plan zijn om onze positie als 
marktleider te behouden.’
Mochten er reders zijn die twijfels 
hebben bij de strijdvaardige toon 
van de topman, de cijfers zetten de 
waarschuwing nog eens extra kracht 
bij. De containerrederij van de 
Maersk Groep, Maersk Line, zag 
zijn winst met 7,3% dalen tot 507 
miljoen dollar. De winst voor belas-
tingen en afschrijvingen (ebitda) 
kwam met 998 miljoen dollar echter 
maar een fractie lager uit dan in het 
tweede kwartaal van 2014. 

Een enorme prestatie, moesten de 
analisten van shipbroker Clarkson 
Platou toegeven. Zij gingen een dag 
voor de bekendmaking van de resul-
taten nog uit van een winstwaar-
schuwing. Nu concluderen ze dat 
‘Maersk de prijzenoorlog heeft ge-
wonnen’. Terwijl reders hun vracht-
tarieven bleven verlagen om markt-
aandeel te winnen, is het juist 
Maersk Line dat het verloren markt-
aandeel in het eerste kwartaal weer 
heeft teruggewonnen. En dat met 
een tarievenstrijd waar de Denen 
zelf nooit aan wilden beginnen.
Maersk Line presteert veel beter 
dan het gemiddelde in de markt. ’s 
Werelds grootste containercarrier 

HALFJAARCIJFERS  Rederij verwent beleggers

Maersk waarschuwt 
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De zomervakantie heeft nog steeds grip op de Transportindex. De afgelopen week daalde de index met 4 

punten naar 94,31, na eerder al 10 punten te hebben verloren. Daarmee parkeert de index zich bijna precies 

op het niveau van een jaar geleden. Is er dan niets veranderd bij de verschillende transportmodaliteiten? 

Toch wel. De deelindex zeevracht ligt met bijna 91 punten ruim 10 punten boven het niveau van precies een 

jaar geleden en dat is een mooie opsteker, terwijl binnenvaart en wegvervoer – respectievelijk 3 en 2 punten 

 – slechts marginaal inleverden. Waarschijnlijk valt er volgende week weer meer reuring te verwachten op de 

index na het einde van de schoolvakantie in grote delen van Nederland.  
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ROB MACKOR

Griekse rederijen zullen de ko-
mende jaren meer belasting moe-
ten gaan betalen als gevolg van de 
hervorming van het Griekse fi sca-
le stelsel.

Onderdeel van het laatste hervor-
mingspakket is een verhoging van 
de tonnageheffi  ng met 4 procent-
punt per jaar gedurende de periode 
2016-2020. Door betaling van een 
tonnageheffi  ng hoeven Griekse re-
ders geen vennootschapsbelasting 
te betalen, maar kunnen ze volstaan 
met een vaste afdracht per schip. 
Anders gezegd: de winst is onbelast. 
Overigens kennen de meeste Euro-
pese landen, waaronder ook Neder-
land, zo’n systeem.
De Griekse redersgemeenschap 
heeft zich steeds verzet tegen de 
aantasting van het uitgebreide pak-
ket aan belastingvoordelen, dat er-
voor gezorgd heeft dat Griekenland 
is uitgegroeid tot de grootste 
scheepseigenaar ter wereld. Vol-
gens de databank VesselsValue.com 
bezitten Griekse reders voor 106,5 
miljard dollar aan schepen, ruim 
voor Japan (88 mld), China (77 
mld), Duitsland (50 mld) en de VS 
(35 mld).
Anderzijds voorziet de nieuwe wet-

geving juist in een verlaging van de 
belastingdruk voor buitenlandse 
bedrijven in onder meer de make-
laars-, chartering- en verzekerings-
sector, die buitenlandse valuta’s 
binnenbrengen. Bedrijven die in het 
binnenlands vervoer actief zijn, zo-
als ferryrederijen, worden daarvan 
uitgezonderd.

Grondwet
De Griekse reders hebben al her-
haaldelijk gedreigd met verplaat-
sing van hun activiteiten naar het 
buitenland indien de belastingdruk 
wordt opgevoerd, maar waarne-
mers verwachten dat ze kunnen le-
ven met een verhoging van de ton-
nageheffi  ng. Veel meer belang 
hechten de reders aan een aantal in 
de grondwet vastgelegde privileges, 
zoals de belastingvrijstelling van 
winst op de verkoop van schepen. 
Voor afschaffi  ng daarvan is een 
tweederde meerderheid in het 
Griekse parlement nodig.
De Griekse reders wijzen graag op 
hun belang voor de nationale eco-
nomie. De sector is volgens hen 
goed voor ongeveer 6% van het bru-
to nationaal product, niet veel min-
der dan de 7,5% van de toerismesec-
tor. Die creëert wel veel meer banen 
dan de scheepvaart, namelijk 
600.000 tegen 200.000.

BELASTING

Foto: NT Archief

Griekenland: reders 
moeten meebetalen

JOHN VERSLEIJEN

De Belgische transportgroep H.
Essers heeft de Duitse koelspeci-
alist Kammann Thermologistik 
overgenomen voor een onbekend 
bedrag.

Het Duitse Kammann, dat in 2014 
goed was voor een omzet van 6 mil-
joen euro, legt zich vooral toe op het 
transport van farmaceutische goe-
deren. Het bedrijf is daarbij vooral 
actief in de regio Frankfurt waar 
zich een groot aantal producenten 
van goederen voor de gezondheids-
zorg bevindt. 
H.Essers legt zich de laatste jaren 
steeds meer toe op de logistiek rond 
farmaceutische goederen. Het ziet 
Kammann Thermologistik dan ook 

als ‘een strategische overname’ om 
de activiteiten in Duitsland, de be-
langrijkste markt van Europa, te 
versterken.  

Depot
Het Belgische familiebedrijf uit 
Turnhout neemt niet alleen de 41 
medewerkers van Kamman Ther-
mologistik over maar ook het com-
plete gespecialiseerde wagenpark 
van 24 trekkers en 25 thermotrai-
lers. 
H.Essers krijgt verder via de koop 
van de Duitse logistieke dienstver-
lener ook een GDP/AMG gecertifi -
eerd depot van 2.250 vierkante me-
ter in handen. De Duitse eigenaars 
Jens Olivier Kammann en Wolfgang 
Waldow blijven ook na de overname 
werkzaam voor het bedrijf.

WEGVERVOER

H.Essers koopt Duitse 
vervoerder Kammann

Mocht de concurrentie een prijzenslag 

aangaan, dan blijft Maersk niet achter.

Foto: Wikimedia

West-Afrika en Rusland. APMT zag 
zijn nettowinst met 28% dalen tot 
161 miljoen dollar. Het onderliggen-
de resultaat kwam uit op 159 mil-
joen dollar, een kwart lager dan in 
het tweede kwartaal van 2014. 
APMT zag het op- en overslagvolu-
me op de terminals met 6% teruglo-
pen. 
Ook de oliedivisie Maersk Oil zucht 
onder slechte marktomstandighe-
den. De omzet daalde met 30% tot 
1,6 miljard dollar. De ebitda kwam 
uit op 849 miljoen dollar tegenover 
de 1,4 miljard dollar in het tweede 
kwartaal van 2014. Hoewel de pro-
ductie wel met 30% toenam, daalde 
de gemiddelde olieprijs met 44% tot 
62 dollar per vat. 
De omzet van de off shore-tak 
Maersk Drilling steeg naar 624 mil-
joen dollar. Door kostenreductie 
steeg de nettowinst zelfs 86% naar 
218 miljoen. Ook APM Shipping 
Service deed het goed. Bij een om-
zetdaling van 15% tot 1,2 miljard 
dollar, verdrievoudigde de onderlig-
gende winst naar 109 miljoen. 
De waarschuwing die Maersk-top-
man Andersen gaf aan zijn concur-
renten is op basis van de onderlig-
gende resultaten dus op zijn plaats. 
Om die zelfverzekerdheid nog eens 
kracht bij te zetten heeft Maersk 
aangekondigd voor een miljard dol-
lar aan eigen aandelen in te kopen. 
De offi  ciële verklaring is dat Maersk 
daarmee zijn kapitaalbuff er wil ver-
sterken, maar aan beleggers geeft 
het concern daarmee vooral het sig-
naal dat het vindt dat Maersk  veel 
te laag gewaardeerd is op de beurs. 
Het inkoopprogramma werd door 
beleggers direct gevierd als een 
feestje. De koers van het aandeel 
steeg 8,5%. Met zo’n presentatie van 
halfjaarcijfers kan het niet anders of 
Maersk komt met een fors dividend, 
dat beleggers door het inkooppro-
gramma ook nog eens met minder 
mensen hoeven te delen. 

maakt, lijkt het onwaarschijnlijk dat 
zij de prestaties van Maersk Line 
kunnen evenaren. De verlenging 
van de sloopsubsidie met twee jaar 

door de Chinese regering is veelzeg-
gend. Door de overheidssteun 
schrijven de carriers nog zwarte cij-
fers. Nu de Chinese staat heeft aan-

gekondigd de regeling tot 2017 te 
verlengen, kan ervan worden uitge-
gaan dat de containerreders nog 
steeds op subsidie varen.

Dit alles betekent niet dat Maersk  
zich geen zorgen hoeft te maken. 
Terminaloperator APM voelt de la-
gere importvolumes van en naar 

 de concurrentie
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‘Verwijder 
de populatie’

Hoge hekken worden er in Calais opgetrokken. Rond het tentenkamp en rond gevoelige punten op de terminal van Eurotunnel, zoals de ingang van de tunnels en de nieuw aangelegde parkeerplaatsen. Foto’s: Tobias Pieffers
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K ilometers hek en prikkeldraad omhei-
nen de terminal van Eurotunnel. Ge-
voelige punten zijn ook van bewe-
gingssensors en camera’s voorzien. 
Beveiligers patrouilleren non-stop 
rond de grenzen van het terrein en 

vlakbij de ingang van de tunnels is een militaire een-
heid van het Franse leger gestationeerd. ‘Niet bepaald 
een warm welkom’, zegt pr-directeur John Keefe tegen 
de Nederlandse delegatie die tegenover hem zit.
Het bezoek aan Eurotunnel is geïnitieerd door TLN, dat 
de Nederlandse politici wil laten zien hoe ‘schrijnend en 
onwerkbaar’ de situatie in Calais is. ‘Voor de immigran-
ten, maar zeker ook voor de chauff eurs die via Calais 
naar Groot-Brittannië rijden.’ Volgens de brancheorga-
nisatie kosten de stilstand, vertraging en schade als ge-
volg van de vluchtelingensituatie in Calais de Neder-
landse vervoerders dagelijks 1 miljoen euro.
Keefe is happig op het bezoek van de parlementariërs. 
Hij wil actie van de overheid en alle aandacht is daarom 
welkom. De aanwezigheid van het nabijgelegen tenten-
kamp geeft ernstige problemen. Er zijn dit jaar al tien 
vluchtelingen omgekomen op het bedrijfsterrein. ‘De 
meesten tijdens een poging om een vertrekkende trein 
te beklimmen’, zegt Keefe. ‘Onze treinen zijn groot en 
rijden geluidloos, waardoor ze weinig vaart lijken te heb-
ben. In werkelijkheid hebben de treinen vlak na de plat-
formen al een snelheid van zeventig kilometer per uur.’
Eurotunnel wil de delegatie de maatregelen laten zien 
die het bedrijf treft. Om meer ongevallen te voorkomen 
investeert het dit jaar zo’n 30 miljoen euro in aanvul-
lende maatregelen. Drie keer het normale budget. Het 
geld gaat onder andere naar een extra hekwerk dat vier 
meter hoog wordt en niet met tangen kan worden 
opengeknipt. Dat brengt het aantal hekken op drie: het 
oude, het geleende hekwerk van de NAVO en het nieu-
we. ‘Sinds de aangescherpte controles op vrachtwa-
gens richten de migranten zich op het hekwerk’, ver-
klaart Keefe. Op terrein dat gereserveerd was voor 
toekomstige uitbreiding worden versneld beveiligde 
parkeerzones aangelegd met plek voor in totaal 900 
trucks. Ook wordt het aantal scanapparaten waarmee 
trucks worden doorgelicht, uitgebreid van vier naar 
veertien. ‘De plannen zijn in een vergevorderd stadium 
en worden in september afgerond.’ 
Het zijn niet de eerste bijzondere maatregelen die het 
bedrijf neemt. In november vorig jaar realiseerde Euro-
tunnel de verdubbeling van de vier allocatielanen, waar-
over trucks en auto’s de treintoestellen op rijden, om be-
tere doorstroom te bevorderen. ‘Trucks zijn het meest 
kwetsbaar wanneer zij stilstaan’, zegt Keefe.  In juni is er 
ook een pre-check-in zone gekomen, met beveiligde par-
keercapaciteit voor 250 vrachtwagens.

Boete
Chauff eurs die vluchtelingen in hun truck hebben, ris-
keren een boete van 2.500 euro. Die maatregel moet 
deelname aan mensenhandel tegengaan. Maar chauf-
feurs zijn lang niet altijd op de hoogte van de vluchte-
lingen. De georganiseerde misdaad die rond het kamp 
aanwezig is, is sluw. ‘Wij bieden bedrijven daarom een 
pre-check-in aan, waarbij wij een eerste snelle inspec-
tie van de truck doen’, zegt Keefe. ‘De chauff eurs krij-
gen een certifi caat waarop staat dat ze deze vrijwillige 
check gedaan hebben en er alles aan hebben gedaan om 
de aanwezigheid van vluchtelingen uit te sluiten. 
Mocht blijken dat die dan toch aan boord zitten, dan 
hoeven de bedrijven geen boete te vrezen.’ Tijdens een 
rondleiding die dag blijkt dat deze controle bestaat uit 
een scan van de trucks met doorlichtingsapparatuur en 
inspectie met een hond. 
De check van vrachtwagens is daarmee drieledig ge-
worden: een vrijwillige check door Eurotunnel, inspec-
tie door de Franse douane en inspectie door de UK Bor-
der Force. Het volledige traject omvat naast 
röntgenscans en hondeninspecties ook CO2-metin-
gen, stralingsmetingen en fysieke inpsecties. ‘Toch 
slaagt wekelijks een handvol vluchtelingen er nog in 
om het Verenigd Koninkrijk te bereiken’, zegt Keefe. 
Tijdens een bezoek aan de UK Border Force wordt de 
politici verteld wat de Britse douanedienst dagelijks 
aantreft. Journalisten zijn niet welkom en moeten in de 

bus wachten. Bij terugkomst vertelt Europarlementari-
er Agnes Jongerius (PvdA) dat er een half uur eerder elf 
Vietnamezen uit een koeltruck zijn gehaald. ‘Er zaten 
kinderen van drie jaar oud bij die in dekens waren ge-
wikkeld’, zegt ze. ‘Het zegel van de truck was weer 
dichtgemaakt. Dat wijst op mensenhandel. Volgens de 
UK Border Force kruipen de migranten steeds vaker in 
een koeltruck omdat zij denken dat de honden hen dan 
niet kunnen ruiken. Dat is niet waar, is ons verteld.’ Het 
is de derde groep die deze dag is ontdekt.  

Voorpaginanieuws
De boodschap van Keefe die middag is duidelijk. ‘Wij 
als particulier bedrijf doen ons deel, namelijk het be-
schermen van de terminal en zijn gebruikers. Wij ver-
langen nu dat de overheid ook haar verantwoordelijk-
heid neemt.’ Keefe laakt het lange uitblijven van actie 
van de Franse en Britse overheid. ‘Al vele maanden lang 
proberen dagelijks honderden migranten onze tunnel 
te bereiken. Pas als er op 23 juli in één nacht tweedui-
zend migranten worden tegengehouden krijgen wij de 
aandacht. Als er in één nacht een paar honderd man 
Schiphol proberen binnen te dringen, is dat net zo lang 
voorpaginanieuws totdat de situatie wordt aangepakt.’ 
Hoewel het contact met de Franse overheid de laatste 
drie weken stukken beter is geworden, zijn de acties 
volgens Keefe nog steeds onvoldoende. ‘Ontdekte 
vluchtelingen worden door de politie in een bus gela-
den en twee kilometer verderop weer op straat gezet. 
Voor een volgende poging dus.’ 
Keefe waarschuwt dat als er geen adequate actie wordt 
ondernomen, aan het einde van het jaar meer dan tien-
duizend vluchtelingen in het tentenkamp in Calais zul-

len zitten, dat oneerbiedig ‘de Jungle’ wordt genoemd. 
‘In januari bedroeg de populatie nog zeshonderd men-
sen, maar inmiddels lopen de schattingen uiteen van 
drie- tot vijfduizend migranten en daar komen er dage-
lijks zo’n honderd bij. De Franse overheid staat het kam-
pement oogluikend toe om de migranten op één plek te 
houden. Maar het tentenkamp in Sangatte in 2002 bleek 
ook juist een magneetwerking te hebben.’ Volgens de di-
recteur zijn er maar twee maatregelen die echt zullen 
werken: ‘Stop de toestroom en verwijder de populatie.’
Het bezoek aan Eurotunnel wordt afgesloten met een 
busrit langs het tentenkamp. Achter een dubbel opge-
trokkken hek wordt na slechts tien minuten rijden een 
groot aantal blauwe tentjes zichtbaar. Ertussen staan ge-
improviseerde hutjes van zeil, hout en golfplaat. Groep-
jes vluchtelingen zijn duidelijk zichtbaar. Evenals het 
veel in de media besproken kerkje en de grotere opvang-
tenten. De reactie in de bus is eensluidend. Ongelofelijk. 
In Nederland zou je dit niet zien, klinkt het. Daar zouden 
deze mensen in ieder geval goed worden opgevangen.
VVD-Kamerleden Barbara Visser, die van mening is dat 
‘Frankrijk aan het werk moet’, en Malik Azmani, die in 
maart voor veel ophef zorgde met een voorstel om de 
Europese grenzen te sluiten, hebben naar aanleiding 
van het bezoek aan Eurotunnel Kamervragen gesteld. 
Zij willen onder andere weten of minister Schultz van 
Infrastructuur en Milieu op de hoogte is van de econo-
mische schade die de vluchtelingenproblematiek in Ca-
lais de Nederlandse transportsector berokkent. 
Europarlementariër Peter van Dalen (CU-SGP) vindt 
dat regeringsleiders van Nederland, Engeland, Frank-
rijk, Polen (‘waar veel transportondernemingen zijn’) 
en Luxemburg met elkaar om de tafel moeten om een 
oplossing te bedenken. Zelf pleit hij voor een eenmalig 
pardon voor de vluchtelingen die nu in het tentenkamp 
aanwezig zijn. ‘Vervolgens moet deze wildcamping 
worden afgebroken en moet er streng gehandhaafd 
worden om te voorkomen dat er weer zoiets ontstaat.’

TOBIAS PIEFFERS

Sinds begin dit jaar zijn al tien vluchtelingen om het leven gekomen op 
het terrein van Eurotunnel. Het bedrijf wil dat de overheid in actie komt. 
Op verzoek van TLN ging een delegatie van Nederlandse Kamerleden en 
Europarlementariërs kijken naar de ‘ongelofelijke’ toestand in Calais.

Twee kilometer verderop 

zet de politie hen op straat. 
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Poolse chauffeur  
straks overbodig

dat reders hun schepen lángzamer zouden gaan laten 
varen in plaats van sneller. De megaschepen van tegen-
woordig kunnen er heel wat knopen meer uit persen 
dan hun voorgangers van twintig jaar geleden. De mo-
toren zijn veel effi  ciënter geworden en hun brandstof-
verbruik is per eenheid lading fl ink gedaald. Maar snel-
ler varen is er niet meer bij.
Dat is aan een paar factoren toe te schrijven. Steeds 
meer lading heeft niet echt meer zo’n haast. De ver-
voersafstand van de gemiddelde zeecontainer is sterk 
toegenomen. Het zwaartepunt van de containervaart 
heeft zich op het vaargebied Europa-Verre Oosten snel 
verplaatst van ongeveer het Midden-Oosten naar er-
gens voorbij het Indiase subcontinent. Dit heeft uiter-

V er voordat die dingen feitelijk op de 
werven werden gebouwd, werd aan 
de technische universiteiten van 
Delft, Oslo en Hamburg berekend 
dat containerschepen best een capa-
citeit konden bereiken van 16.000 

teu. En dat dus binnen de dimensies die zulke schepen 
uit die lang vervlogen tijd, toen een schip van 6.000 teu 
nog een bezienswaardigheid was, al hadden. Ze hoef-
den niet heel veel langer te worden, niet heel veel bre-
der en hun diepgang hoefde ook niet enorm te worden 
vergroot. Het is het Ikea Billy-kast-eff ect: met wat 
proppen gaan er altijd meer boeken in.
Weinigen konden destijds daarentegen zien aankomen 

In de vorige editie van 

Nieuwsblad Transport 

beschreef redacteur Folkert 

Nicolai de toekomst van de 

logistieke sector. In dit 

dossier Innovatie diept hij 

een aantal ontwikkelingen 

verder uit. Daarnaast 

besteden we aandacht aan 

vrachtwagens met 

bovenleiding.

FOLKERT NICOLAI

Waarom altijd zo somber? We staan op de drempel van een tijd waarin 
we al onze verkeers- en vervoersproblemen oplossen. We zijn zelfs al 
aardig bezig.
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zal de komende jaren weinig verrassends tegenkomen. 
Maar de echt grote ontwikkelingen zijn al begonnen, 
zonder dat menigeen daar ‘conceptueel’ of ‘strategisch’ 
veel werk van maakt. Zo hebben we over twintig jaar 
voor het standaardwerk veel minder chauff eurs, 
scheepvaartoffi  cieren en vliegtuigpiloten nodig. Daim-
ler was al begonnen met proeven met zelfsturende 
vrachtauto’s op de wegen van Californië en heeft nu 
permissie van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg 
om die dingen ook op enkele snelwegen daar aan een 
test te onderwerpen. Elke andere vrachtautobouwer en 
ontwikkelaar van software voor boordcomputers denkt 
hierover momenteel ook hardop na.
Elk modern verkeersvliegtuig kan een routinevlucht in 
principe volledig op de automatische piloot uitvoeren. 
De gezagvoerder is op zo’n vlucht alleen nog maar no-
dig om op de luchthavens zijn maatschappij te verte-
genwoordigen, de rekening voor de kerosine van een 
krabbel te voorzien en personele brandjes aan boord te 
blussen. O ja, en om het toestel in geval van een werke-
lijke motorbrand ‘over te nemen’. Dat wil nog niet zeg-
gen dat hij/zij het er beter van afbrengt dan zijn robot-
collega, die trouwens ook veel beter met de dame van 
Tomtom en Garmin communiceert. Helaas, zelfs die 
dame zal wel worden afgeschaft.

Inductiesleuven
Ga er dus voor de verdere toekomst gerust van uit dat 
het verkeersbeeld op de weg geweldig opknapt. Er zul-
len zich ordelijke ‘treintjes’ vormen van personenauto’s 
en colonnes vrachtauto’s, waarvan de bestuurders de 
krant lezen of de algehele procesgang in de gaten hou-
den. Op snelwegen komen inductiesleuven, of mis-
schien bovenleidingen, voor vrachtauto’s die op het 
lange traject op stroom rijden en alleen voor het stads-
werk nog aardgas nodig hebben. Daar is onder meer Sie-
mens al een paar jaar mee bezig. De fi les, dit ten over-
vloede, zijn opgelost.

Tegen die tijd is de ‘Poolse’ chauff eur, net als zijn Tsje-
chische en Hongaarse collega, allang net zo duur als een 
Duitser, Fransman, Nederlander of Belg. Het inkomen 
per hoofd in Polen en Tsjechië zou ooit zelfs wel eens ho-
ger kunnen uitkomen dan dat in de Benelux. Er ontstaat 
dus over vijftien, twintig jaar een nieuw Europees pro-
bleem. Gelukkig kunnen die overtollige chauff eurs goed 
terecht in de verdere doorontwikkeling van de boordsoft-
ware. En we zijn in één moeite door af van de Europese 
rij- en rusttijden, want de zelfsturende auto, zeker ook 
de vrachtauto, hoeft zich daar niets van aan te trekken.
Het is gissen waarop onze voer- en vaartuigen straks, 
over twintig, dertig jaar, hoofdzakelijk lopen. Stroom 
wint aan betekenis, is ook al toepasbaar voor zwaarder 
materieel, en er komen sterkere batterijen die op meer 
plaatsen kunnen worden opgeladen. Diesel wordt – nog 
bedankt, Rudolf Diesel! – via de Euro-normen geheel 
uitgefaseerd, evenals benzine. Het laatste beetje olie 
halen we natuurlijk nog wel uit de grond, om er geheel 
verbeterd plastic van te maken, met veel schonere pro-
ductieprocessen. De steenkolen, die oude resten van af-
gestorven bomen en planten, met hun grote CO2-ge-
halte, laten we lekker onder de aardbodem zitten.
Wat we aan plastic boodschappentassen en ander 
zwerfvuil in de wereldzeeën hebben laten ronddobbe-
ren, is ineens, in deze overgangsfase die over vijftien, 
twintig jaar aanbreekt, goud waard. Inmiddels is Shell 
dan ver gevorderd met de ontwikkeling van kernfusie, 
worden er veel effi  ciëntere technieken toegepast om 
zonne-energie te winnen en staat waterstof heel hoog 
op de agenda als alternatieve scheepsbrandstof.
Tegen die tijd is het grootste deel van de redactie van 
deze krant al even met pensioen. We zullen dan nog 
eens een reünie houden en weemoedig vaststellen dat 
we de ruimtevaart ooit buiten het bestek van onze kran-
tenformule hielden. Hebben we het in 2040 over ‘off -
shore’, dan praten we over de ontginning van Jupiter- 
en Saturnus-manen en de winning van zeldzame 
metalen op planetoïden en kometen.
Als die planetoïden en kometen inmiddels maar niet op 
ons Aardse hoofd zijn gevallen, zal men zeggen. Goed, 
probleempje. Maar: oplosbaar.

Mega-containerschepen 

lijken op de Billy van Ikea: 

er gaat altijd meer in.
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aard te maken met de opkomst van China als handels-
partner van ons werelddeel. Op een zeereis van dertig 
dagen kan er nog wel een dagje bij.
Op het Atlantisch vaargebied is dat zwaartepunt voor de 
containervaart ook wel iets verschoven, zij het dan meer 
in zuidelijke richting. De container maakt gemiddeld hoe 
dan ook langere reizen op de wereldzeeën. Daarmee kun-
nen inkopers bij grote verladende bedrijven goed leven. 
Het valt in te plannen in de verkoopstrategie van hun be-
drijven. Buitendien is lading ook al minder ‘tijdkritisch’ 
geworden doordat reders op ruime schaal voor ree-
feraansluitingen hebben gezorgd, waarmee ook bederfe-
lijke waar een hele zeereis goed kan doorstaan.
Is schaalvergroting de trend in het goederentransport? 
Aan de landkant hebben we de Jowi’s en Amistade’s in 
de vaart zien komen en is er nu de sluipende opmars 
van de ecocombi in het West-Europese wegvervoer. 
Deze binnenschepen en vrachtautocombinaties – ook 
de megatrailers zijn een goed voorbeeld – kunnen dank-
zij een slimmer ruimtegebruik grote besparingen op 
brandstof bereiken, met een evenredig milieuvoordeel.
Toch is ‘groter’ hier niet de enige trend. In de binnen-
vaart is een behoorlijke toekomst weggelegd voor de 

kleinere schepen die we al bijna voorgoed hadden afge-
meerd. Dit komt doordat goederen producerende be-
drijven hun ‘eigen’ vaarwater, soms in de weelderig be-
groeide achtertuin van de fabriek, aan het herontdekken 
zijn. In het wegvervoer is ‘klein’ ook weer in trek als 
middel om zonder groot materieel toch effi  ciënt de bin-
nenstad in te komen.

Depots aan de stadsrand
Dat grote materieel – relatief schone ecocombi’s bij-
voorbeeld – lost in depots aan de stadsrand de bij meer 
verladers gebundelde lading en laat die uitsorteren op 
straat en afl everadres, waarna kleiner, steeds meer elek-
trisch of door aardgas aangedreven materieel een rond-
je door de stad maakt. Steden zien in dit concept nu in-
eens het Ei van Columbus, waar ze in het verleden 
enorm dure plannen maakten voor buisleidingstelsels 
onder de stedelijke bebouwing, die ze vervolgens, om-
dat deze veel te kostbaar zouden uitpakken, ook maar 
weer in de ambtelijke prullenbak smeten, boven op het 
spreekwoordelijke beschimmelde broodje kaas.
Wie langs deze lijnen denkt – schaalvergroting, schaal-
verkleining, duurzaamheid, besparing op brandstof – 
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natieven die de verbrandingsmotor kunnen aanvullen 
of vervangen. Een opvallend voorbeeld daarvan is in-
ductie via het wegdek. Scania begint volgend jaar zo-
mer met een proef waarbij een hybride stadsbus ra-
zendsnel (in 6 à 7 minuten) draadloos opgeladen wordt 
door een geëlektrifi ceerd weggedeelte bij een bushalte. 
Ook bij de ontwikkeling van de eHighway was Scania 
vroeg betrokken. In de researchfase schoven de Zwe-
den reeds aan. 
Dat trucks zich onder de bovenleiding emissievrij 
voortbewegen, is volgens Siemens niet het enige voor-
deel van de het systeem. ‘Door de lagere operationele 
kosten kan investeren in deze nieuwe technologie lo-

nend zijn voor transportbedrijven’, aldus een woord-
voerder van Siemens. ‘De eHighway is namelijk twee 
keer zo effi  ciënt als een verbrandingsmotor. Bij het 
overbrengen van stroom van de contactdraad naar de 
pantograaf gaat nauwelijks energie verloren, minder 
dan 1 procent. Dat levert een enorme besparing op. Ter 
vergelijking, bij een verbrandingsmotor gaat meer dan 
de helft van de energie verloren.’ 

Open variabelen 
Ook manager communicatie Nico van der Klugt van 
Scania Benelux ziet voordelen voor vrachtvervoerders: 
‘Het grootste voordeel van trolleytrucks is dat ze geen 
zware accupakketten hebben. Dat betekent een maxi-
malisatie van het (betaalde) laadvermogen en maakt 

D e elektromotor voor auto’s en vracht-
wagens legde het honderd jaar gele-
den af tegen de verbrandingsmotor, 
maar maakt nu een glorieuze come-
back. De laatste commerciële vracht-
zeilschepen verdwenen halverwege de 

twintigste eeuw uit de vaart. De haalbaarheid van de 
herintroductie van deze schepen wordt momenteel 
wereldwijd serieus onderzocht. Ook de trolleytechniek 
(uitgevonden in 1870) mag zich verheugen op her-
nieuwde belangstelling. In Arnhem kunnen ze daarover 
meepraten. Decennialang waren de trolleybussen van 
die stad een nationale curiositeit die niet zou misstaan 
in het lokale Openluchtmuseum. Waar Groningen en 
Nijmegen in de jaren zestig van de vorige eeuw al stop-
ten met de trolleybus, hield Arnhem er tot de dag van 
vandaag aan vast. Die vasthoudendheid bezorgt de 
Gelderse hoofdstad nu een voorsprong. Aan het eind 
van dit jaar begint in Arnhem een pilot met de Trolley 
2.0. Dit is een 18 meter lange gelede bus die zowel on-
der als zonder de bovenleiding volledig elektrisch kan 
rijden. Tijdens de ritten onder de ‘draad’ laadt hij zijn 
accu’s op. Daarmee kan hij zonder bovenleiding min-
stens 10 kilometer afl eggen. Het is voor het eerst dat 
dit met een trolleybus met die lengte gaat gebeuren. 
Een prototype van de Trolley 2.0 wordt op dit moment 
gemaakt door het onlangs naar Arnhem verhuisde    
EL-KW. Volgens dit bedrijf heeft die bus verschillende 
voordelen. Zo is hij ten opzichte van de huidige trol-
leybussen fl exibeler in te zetten en kunnen trolleynet-
werken hiermee worden uitgebreid zonder grote inves-
teringen in de infrastructuur. Opdrachtgever gemeente 
Arnhem laat weten dat verschillende steden in binnen- 
en buitenland, waaronder Amsterdam, het project met 
veel belangstelling volgen. Ruim 300 steden in de we-
reld maken gebruik van trolleybussen. De laatste jaren 
neemt het aantal gemeenten dat overstapt op deze 
stille en (lokaal) emissievrije vorm van vervoer toe. 
Het personenvervoer is niet de enige transporttak die 
de trolleytechniek heeft herontdekt. Ook de trolley-
truck is bezig met een comeback. Net als de bussen met 

Trolleytrucks hebben als 

voordeel dat ze geen zware 

accupakketten hebben.

Terug is de
trolleytruck

een pantograaf zijn ook vrachtwagens die daarmee uit-
gerust zijn nooit helemaal verdwenen. Met name in de 
voormalige Sovjet-Unie waren trolleytrucks populair. 
Verschillende Russische en Oekraïense steden gebrui-
ken ze nu nog steeds. Ook bij mijnen en grote infra-
structurele projecten, in onder meer Afrika en Noord-
Amerika, werden en worden de trucks ingezet. Relatief 
nieuw (uit 2011) is de eHighway van Siemens, het be-
drijf dat ooit opgericht werd door de uitvinder van de 
trolleytechniek, Werner von Siemens. Het basisprinci-
pe komt sterk overeen met dat van de Trolley 2.0. Door 
hybride trucks uit te rusten met een ‘intelligente’ pan-
tograaf kunnen zij aanhaken aan een bovenleiding. Bij 
de eHighway kan dat met snelheden tot 90 km/u. Ook 
voor het loskoppelen hoeven trucks geen gas terug te 
nemen. Als de bovenleiding stopt, laat de pantograaf 
automatisch los en neemt de andere motor het over. In 
de huidige testtrucks van Siemens is dat een dieselmo-
tor, maar een combinatie met andere, meer duurzame 
krachtbronnen is uiteraard ook mogelijk. 

Snelweg
Siemens ziet de eHighway vooral als een alternatief 
voor gebieden met grote goederenstromen die niet 
aangesloten zijn op een spoornetwerk of waar uitbrei-
ding daarvan niet haalbaar of mogelijk is. Met steun 
van de Duitse overheid testte het bedrijf het systeem 
op een speciaal aangelegd, afgesloten traject in de 
buurt van Berlijn. Om de eHighway in de praktijk te 
toetsen is het Duitse technologieconcern samenwer-
kingen aangegaan met Scania en de Volvo Groep. Met 
de laatstgenoemde gaat dit najaar een test van start op 
de openbare weg in Californië. Volgend jaar volgt een 
pilot met Scania op een stuk snelweg in Zweden. 
Dat Siemens juist in Scania en Volvo partners vond om 
de eHighway verder te ontwikkelen is niet geheel toe-
vallig. Het thuisland van de Zweedse truckbouwers wil 
het gebruik van fossiele brandstoff en in de transport-
sector in 2030 volledig uitbannen. Dat maakt dat land 
een ideale proeftuin voor duurzame aandrijfl ijnen. Bei-
de bedrijven doen veel research naar elektrische alter-

ERIK STROOSMA

Als je oude kleren 

maar lang genoeg 

bewaart worden ze 

vanzelf weer hip. Met 

voortstuwingstechnieken is 

het niet anders. De zoektocht 

naar duurzame alternatieven 

leidt meer dan eens naar 

afdankertjes uit het verleden. 

Een recent voorbeeld: de herontdekking 

van de trolleytruck.
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de trucks breder inzetbaar dan de huidige hybride 
vrachtwagens. Daarnaast hebben ze minder onderhoud 
nodig omdat ze minder equipment aan boord hebben.’ 
Van der Klugt ziet dan ook volop mogelijkheden voor 
eHighways en trolleytrucks. ‘Vooral voor lokale en na-
tionale distributie op druk bereden routes. Theoretisch 
zou het zelfs voor internationaal vervoer interessant 
kunnen zijn.’ Tests met trolleytrucks in Nederland zijn 
volgens Van der Klugt op dit moment niet aan orde. ‘De 
pilot in Zweden gaan we met veel interesse volgen. 
Maar voordat een en ander concreet wordt, moeten er 
nog heel wat open variabelen ingevuld worden. Voor 
het succesvol neerzetten van deze applicatie is meer 
nodig dan alleen trucks met pantograaf en een elektro-
motor. De verschillende overheden moeten hier ook in 
willen participeren, wil het van de grond komen. Zij zijn 
immers de eigenaren van de wegen die van bovenleidin-
gen moeten worden voorzien.’ 

Rotterdam
De proef van Siemens en de Volvo Groep, die dit najaar 
in Californië van start gaat, vindt plaats in de buurt van 
de havens van Long Beach en Los Angeles. De haven van 
Long Beach is de op een na drukste van de Verenigde Sta-
ten. In Nederland lijkt de haven van Rotterdam een van 
de meest geschikte gebieden voor een eHighway. Dat 
moet Siemens ook gedacht hebben. Het Havenbedrijf 
Rotterdam bevestigt dat er contact geweest is met het 
technologiebedrijf over dit onderwerp, maar laat weten 
vooralsnog geen toegevoegde waarde te zien in de inzet 
van trolleytrucks. De rol die de eHighway zou kunnen 
spelen in het havengebied wordt volgens het bedrijf al 
voldoende ingevuld door het spoor. En als het om het 
verduurzamen van het wegtransport gaat, ziet het de ha-
venbeheerder momenteel meer in platooning. Het Ha-
venbedrijf neemt dan ook deel aan een testprogramma 
van TNO met zelfrijdende vrachtwagens. Wel geeft de 
beheerder aan de ontwikkelingen te blijven volgen. Veel 
nieuws valt er voorlopig echter niet te verwachten. Sie-
mens verwacht de resultaten van de eHighway-proef in 
Californië pas volgend jaar zomer te presenteren. 

Een trolleytruck 

op de eHighway 

van Siemens. 

De eerste tests 

met dit systeem 

op de openbare 

weg beginnen dit 

najaar. 

Foto: Siemens

Nu eenvoudig wisselen!
Met DKV van het Eurovignet naar 
de tolbox vanaf 1 april 2016.
Vanaf 1 april 2016 zal een nieuwe tolbox voor vrachtwagens van meer dan 3,5t 
toelaatbaar totaalgewicht het Eurovignet in België vervangen. Met uw tolspecialist 
DKV is de omschakeling naar de tolbox en de toekomstige tolafrekening kinderspel. 
Met uitstekende service en topcondities.

Meer informatie vindt u op www.dkv-euroservice.com.

Start van de registratie: 01-10-2015!

UNICEF does not endorse any brand or 
product. DKV Euro Service Benelux V.F.O 
partner of UNICEF Nederland
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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/transport-
compleet

HAVENCONGRES ZEELAND
3 SEPTEMBER 
Een veelgehoorde ambitie in het be-

drijfsleven is innovatie. Bij de haven-

autoriteiten is dat niet anders. Inno-

vatie als middel gebruiken om 

vooruit te komen. Maar hoe dan?  

Daar praten we over in Terneuzen. 

• nieuwsbladtransport.nl/Events

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 kunt 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

SESSIE FINANCE, CONTROLLING 
THE SUPPLY CHAIN 
10 SEPTEMBER
De veranderende marktomstandig-

heden vragen veel van de fi nancieel 

professional. Hierover wordt op 

deze sessie gepraat. Natuurlijk valt 

er ook te netwerken.

• nieuwsbladtransport.nl/Events

AGENDA

RAAD & RECHT

De leverbetrouwbaarheid in Europa staat onder grote druk 
door acties van boeren en de vluchtelingenproblemen in Calais. 
De droom van een grote interne markt zonder belemmeringen 
voor de transportsector lijkt verder weg dan ooit. Nederlandse 
vervoerders en exporteurs zijn de dupe van wegblokkades en 
het plunderen van vrachtwagenladingen. Belangrijkste aanlei-
ding voor deze boerenacties zijn de bijzonder lage prijzen van 
landbouwproducten. Dit komt niet alleen door de macht van de 
inkopende supermarkten, maar ook door de overcapaciteit die 
telkens weer opduikt. 

De beelden van de actievoerende boeren in Frankrijk herinne-
ren mij aan een bijzonder onrustige periode die we in Neder-
land met de binnenvaart hebben beleefd. Ook hier was sprake 
van de macht van de verlader en overcapaciteit in de markt. 
Voor de jongere lezers eerst een stukje geschiedenis. Vroeger 
(tot halverwege de jaren negentig) was er geen vrije transport-
markt in de binnenvaart. Verladers moesten hun lading aan-
melden bij de schippersbeurs en daar werd bepaald wie (tegen 
een vaste prijs per ton) het transport mocht uitvoeren. Dit was 
bedoeld om de varkenscyclus te doorbreken, waarbij elke groei 
in de markt direct omgezet werd in uitbreiding van de capaci-
teit, met lagere prijzen tot gevolg.

Slimme verladers probeerden een omweg voor deze gedwon-
gen winkelnering te vinden, waaronder de graanhandelaar 
Granaria. Deze graanhandelaar kocht eigen duwbakken om zijn 
transporten uit te voeren en dreigde de markt voor de binnen-
vaartondernemers verder te verslechteren. 

Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar binnenvaarton-
dernemers kwamen hier massaal tegen in opstand. Zij blok-
keerden vaarwegen, er waren bommeldingen en werkwillen-
den werden bedreigd. En daarmee was het Granaria-confl ict 
geboren. Door actief ingrijpen van gezaghebbende partijen uit 
politiek en bedrijfsleven werd de onrust gesust en kwamen er 
structurele oplossingen voor de knelpunten in de bedrijfstak. 
Dit was het begin van een enorme groei van het ondernemer-
schap in de binnenvaart, veel innovatie en het betreden van 
nieuwe markten.

De vraag is hoe het verder gaat. De mondiale economische ver-
schuivingen hebben grote impact op de industrie in Europa en 
het is maar de vraag of de langzaam ontluikende groei voldoen-
de door zal werken in de traditionele binnenvaartmarkten. Ik 
vind het verwonderlijk dat het tot nu toe in de binnenvaart zo 
rustig is gebleven. Ondanks alle economische problemen en de 
druk van overcapaciteit. Dit zijn tekenen van de volwassenheid 
van de bedrijfstak. Maar de onderliggende problemen moeten 
niet onderschat worden. De komende jaren staat de binnen-
vaart voor grote investeringen die nodig zijn om aansluiting te 
houden bij concurrerende vervoerswijzen. Vooral de broodno-
dige maar kostbare verschoning van de motoren lijkt een grote 
uitdaging. Het verleden leert dat deze uitdagingen alleen in sa-
menwerking met alle partijen in de keten op te lossen zijn. Dit 
vraagt een positieve inzet van de bedrijfstak en van verladers, 
fi nanciers en de overheid.

PETER COLON, CONSULTANT
peter.colon@bciglobal.com

Uitdaging binnenvaart

T

KOEN MORTELMANS

‘Baltic Rail’ moet de Baltische 
staten en Finland sterker met el-
kaar en in de Europese economie 
integreren. De EU betaalt tot 85% 
van diverse deelprojecten ervan. 
Vlak voor Europa deze steun 
goedkeurde, ruimden de betrok-
ken landen in een onderling ak-
koord heel wat obstakels op.
 
Net als de nieuwe zeesluis bij IJmui-
den vormt Baltic Rail een onderdeel 
van de Noordzee-Baltische Zee-
TEN-T-corridor. De projecten bin-
nen deze corridor moeten het trans-
port langs dit traject verbeteren. De 
nadruk ligt daarbij op spoor- en wa-
terwegen en op transmodale knoop-
punten. Niet alleen om ecologische 
redenen, maar ook omdat treinen 
een veel hogere snelheid kunnen be-
reiken dan trucks en autobussen.

Baltic Rail wordt beschouwd als één 
van de vlaggeschipinitiatieven, net 
als de Brenner Basistunnel, de Seine-
Schelde-verbinding, of de vaste oe-
ververbinding over de Fehmarn Belt.
Als het project af is moet Baltic Rail 
een dubbele spoorwegverbinding 
vormen tussen de Estlandse hoofd-
stad Tallinn en de Litouws-Poolse 
grens, met de standaard spoor-
breedte van 1.435 mm. Parallel hier-
mee krijgt de bestaande verbinding 
tussen die grens en Warschau een 
upgrade. Vrachtvervoer moet er een 
snelheid van 120 km per uur kunnen 
behalen, passagiersvervoer tot 240 
km per uur. Een aantal nevenwer-
ken, vooral de ombouw van be-
staande 1.520 mm-spoorlijnen naar 
de internationale spoorbreedte van 
1.435 mm, zijn al ver gevorderd.
‘Momenteel domineert cargo van-
uit Rusland, Wit-Rusland en Ka-
zachtstan het transport door Let-

land’, zegt de Letse minister van 
transport Anrijs Matiss, om de 
drang naar Europese verankering te 
onderstrepen. De overeenkomst 
liet lang op zich wachten, omdat elk 
land eigen prioriteiten had.

Tunnel
In Estland lag een ander deelproject 
beter in de publieke opinie: de ver-
betering van de verbindingen met 
taalverwant Finland. Die zal moe-
ten gebeuren door opwaarderings-
werken in de havens van Helsinki en 
Tallinn. ‘De aanvraag voor een tun-
nel tussen beide havens heeft de se-
lectie niet doorstaan’, zegt Catheri-
ne Trautmann. De voormalige 
Franse minister van cultuur en oud-
burgemeester van Straatsburg is 
aangesteld als coördinator van de 
Noordzee-Baltische Zee-TEN-T-
corridor. ‘We beschouwden dit pro-
ject als te duur en niet op korte ter-

TEN-T  Europese subsidie voor corridor Noordzee-Baltische Zee

Baltic Rail: Helsinki e

De Baltic Rail maakt deel uit van dezelfde corridor als de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Foto: Kauno Tiltai
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Koops Transport in Almere heeft 

twee Euro 6 trucks aangeschaft, 

DAF XF 440 4x2 trekkers met 

SpaceCab, AS-Tronic, luxe stoelen 

plus bedden en een RVS-kist voor 

het ladingzekeringsmateriaal. Het 

familiebedrijf groeide in 99 jaar 

uit van één enkel paard en wagen 

naar een internationaal logistiek 

dienstverlener met 80 eigen 

trekkers en 120 getrokken 

eenheden, verdeeld over de 

vestigingen in Almere en Rotter-

dam. De activiteiten in de 

wereldhavenstad concentreren 

zich op gespecialiseerd ADR 

tanktransport. 

Geurts Metaal & Transporten uit 

Cuijk heeft er een nieuwe 

vrachtwagen bij: een Scania R450 

drie-assig chassis met een 

dubbellucht sleepas. De tientons 

vooras levert onder alle omstan-

digheden een goede aslastverde-

ling. Met een extra luxueus 

uitgevoerde Highline cabine met 

chauffeurspakket, is de chauffeur 

zeker niet vergeten. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in oud papier, oud 

ijzer en metalen. Daarnaast is 

men actief in containerverhuur en 

nationale en internationale 

containertransporten. 

Holwerda Logistics nam onlangs 

vijf Volvo FM bakwagens in 

gebruik. Het bedrijf is gespeciali-

seerd in distributietransport, 

warehousing en verhuizingen. 

Van de vijf nieuwe Volvo FM 

bakwagens zijn er drie uitgevoerd 

als solo bakwagens. Daarnaast 

zijn er nog twee Volvo FM 410 

Globetrotter bakwagens, die 

bestemd zijn voor LZV combina-

ties: bakwagen, dolly en oplegger. 

Een combinatie die wordt ingezet 

voor groot-volume distributie 

binnen Nederland en voor 

aanvoer naar het eigen cross dock 

center in Almere. Het wagenpark 

van Holwerda bestaat uit circa 45 

trekkende eenheden.

Logistiekconcurrent beschikt 

sinds kort over een Belgische 

erkenning voor het drukken van 

Belgische CMR-vrachtbrieven;  een 

unieke ontwikkeling op de 

Belgische markt voor vrachtbrie-

ven. Net als in Nederland heeft 

ook België nu meerdere aanbie-

ders waaruit de inkopende 

transportbedrijven kunnen kiezen. 

Voor de Belgische markt is een 

uniek productaanbod gecreëerd 

dat naadloos aansluit op de 

Belgische wet- en regelgeving. 

Thedos 
Emmen 

Rechtbank Drenthe 

Uitzendbureau De Band 
Zwaag

Rechtbank Noord-Holland 

Truckwash Staphorst BV
Staphorst

Rechtbank Overijssel

Frawu
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Verstransport.nl
Willemstad

Rechtbank Rotterdam

Dv Logistics Snc
Herstal

Rechtbank Luik

Lulotrans SPRL
Hombourg

Rechtbank Verviers

Abn-Transport BVBA
Brugge

Rechtbank Brugge

FAILLISSEMENTEN

Heeft u ook transport of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

BEDRIJFSNIEUWS

mijn te verwezenlijken. De ervaring 
is dat infrastructuurprojecten die 
op de lange baan geraken, gemakke-
lijk hun moeizaam opgebouwde 
maatschappelijk draagvlak verlie-
zen.’
De drie Baltische staten hebben zich 
verplicht om in 2018 met de werken 

van start te gaan. Tijdens de onder-
handelingen streefde Litouwen er 
vooral naar om de verbinding ook 
door de eigen, ver oostelijk gelegen 
hoofdstad Vilnius te laten lopen. Uit-
eindelijk zal dat ook gebeuren, maar 

via een zijtak van de hoofdlijn.
Polen drong er dan weer op aan om 
een ecologisch waardevol oud bos-
gebied in het noordoosten van het 
land te omzeilen. Dat er op papier 
een veel kortere verbinding mogelijk 
was, via of vlak langs de Russische 
enclave Kaliningrad, wordt nogal ge-

makkelijk onder tafel geschoven.
Ondanks het akkoord zijn nog niet 
alle problemen opgelost. Zo moeten 
Letland en Litouwen nog onderling 
overeenkomen waar precies de 
spoorlijn hun gemeenschappelijke 

grens zal kruisen. ‘Het komt erop aan 
om het historisch passief kwijt te ra-
ken en oplossingen te vinden’, zegt 
Trautmann, hierin ervaren door haar 
eigen Elzassisch-Straatsburgse ach-
tergrond. ‘De Baltische havensteden 
zijn daarin al verder en werken erg 
nauw samen.’

Geen eindpunt
Trautmann wijst erop dat de Euro-
pese subsidiëring of niet-subsidië-
ring geen eindpunt of rem is. ‘Pro-
jecten die de selectie niet 
doorstonden – zoals het kanaal van 
Kiel – krijgen een gemotiveerd ver-
slag en kunnen daarmee in de vol-
gende subsidieronde een nieuwe 
aanvraag doen. Wie wel subsidie 
kreeg, maar meer geld nodig heeft, 
zoals de zeesluis nabij IJmuiden: de 
Europese steun doet geen enkele af-
breuk aan de mogelijkheden om pri-
vékapitaal aan te spreken.’

Projecten die de selectie niet haalden, 

kunnen straks een nieuwe gooi doen.

n Tallinn dichterbij
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QUOTE VAN DE WEEK

Mariska Majoor van het Prostitutie 
Informatie Centrum verheugt 

zich op Sail.

Matrozen zijn 
interessante 
klanten, vooral 
jonge vrijgezelle 
mannen.

COLUMN

Ik ben even oud als de fi les op de Nederlandse wegen. Op 
Eerste Pinksterdag van 1955 werd in Oudenrijn een opstopping 
geregistreerd van 50.000 voertuigen. Ik lag nog te trappelen 
tegen mijn moeders buikwand, maar wat weken later, op een 
tropische julidag, maakte ook ik mijn opwachting. En alweer: 
fi le. Want om me eruit te halen, moesten de artsen wel beslui-
ten tot een keizersnede.

Eigenlijk zeg ik het niet helemaal goed. Volgens een andere le-
zing was de eerste Nederlandse fi le die in de buurt van Borculo, 
in 1925, toen ik nog dertig jaar op me zou laten wachten. Er 
trok op 10 augustus van dat jaar, nu negentig jaar geleden, over 
het Gelderse plaatsje een zware storm, die uit Brabant kwam 
en door de Achterhoek en Twente voortraasde naar Duitsland.

De storm, eerder een stelsel van wervelwinden, richtte in een 
brede baan tussen zijn ontstaan en zijn verdwijning over de 
grens, grote materiële schade aan. Het centrum van het dorp 
Borculo werd hevig getroff en. Wonderlijk genoeg vielen er niet 
meer dan vier doden, evengoed ook tachtig gewonden. En toen 
kwam dus die fi le op gang, een eindeloze stoet van naar men 
zegt een half miljoen gemotoriseerde ramptoeristen die wel 
eens even met eigen ogen wilden aanschouwen wat je zoal voor 
jezelf kunt vrezen, maar wat meestal de ander overkomt.

Kijkfi le’tje, zouden we nu zeggen. Omgevallen vrachtauto, 
lading uien over de weg, geen gewonden en de boel wordt door 
de hulpdiensten weggehaald. Je moet je eens afvragen hoe een 
half miljoen Nederlanders op een bevolking van misschien zes 
miljoen het bestonden om – op een maandag, dat ook – naar 
oostelijk Nederland te rijden, in toenmalige auto’s, die stamp-
vol mensen moeten hebben gezeten en waarvan er natuurlijk 
heel wat met pech langs de weg kwamen te staan, hetgeen 
nieuwe fi les veroorzaakte.

Ergens heb je er ook weer een verklaring voor. Rampennieuws 
wordt ons tegenwoordig in kleur aangeboden door de zeker 
vijftig nieuwszenders die we kunnen ontvangen. Niets van dat 
al, hadden de toenmalige bewoners van ons Koninkrijk. Details 
over de ramp las je vaak dagen later in de courant, met een fl ets 
tweekoloms fotootje erbij. En wat moest je verder in die ene 
vakantieweek? Mallorca was veel te duur en te ver. Je was al blij 
dat je een auto had.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Over oude files

Zeebrugge heeft grote ambities in 
de containersector. Tot dusver ken-
de de kusthaven in deze sector wis-
selende successen. Positief was de 
komst van Cast in 1992 en, meer re-
cent, die van Maersk Line. Voor de 
verdere evolutie krijgt Zeebrugge 
ruggesteun van het Antwerpse be-
drijfsleven, dat zelf niet langer om 
de te beperkte Scheldediepgang 
heen kan. Twee van de drie contai-
nerbehandelaars in Zeebrugge zijn 
Antwerps van origine. Zij bouwen in 
Zeebrugge een indrukwekkende 
nieuwe terminalcapaciteit.
Zeebrugge was vorig jaar met een 
totale containertrafi ek van 609.307 
teu de op zeven na grootste Europe-
se containerhaven. Met een tonna-
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ge van 7,4 miljoen ton is het contai-
nerverkeer goed voor 22,5% van de 
totale haventrafi ek.
De grootste Zeebrugse container-
klant is duidelijk Cast. Deze rederij 
was vorig jaar goed voor 2,8 miljoen 
ton, waarvan 2,15 miljoen ton trans-
atlantisch verkeer en de overige 
650.000 ton intra-Europees feeder-
vervoer. Daarin zit ook de Cast-la-
ding die via Bugsier Line naar Ier-
land gaat. Toen Cast van Antwerpen 
naar Zeebrugge trok, deed dat in 
Vlaamse havenmiddens nog heel 
wat stof opwaaien. De tijden zijn in-
tussen veranderd: de Antwerpse 
particuliere havensector is nu be-
reid een strategische allliantie te 
vormen met de kusthaven. 

schitterende documentaire ver-
fi lmd werd. Kijkers zijn getuige van 
een moeizame en zware reis naar 
Lanzarote. Uit het fi lmverslag 
wordt duidelijk dat het commerci-
eel beheren van een klein zeilend 
vrachtschip nauwelijks meer moge-
lijk is. Centraal in de fi lm staat de 
Nederlandse kapitein Paul Wahlen. 
Hij was lange tijd een van de zeer 
weinige vrachtschippers die nog 
slechts op zeil voer. In 2004 gaf hij 
de strijd op. De ‘Avontuur’ werd een 
recreatieboot waarmee in de wate-
ren rond Terschelling dagtochtjes 
werden gemaakt; een wat roemloos 
einde voor het trotse schip dreigde.
De ‘Nordlys’ kan worden be-
schouwd als het oudste nog zeilen-
de cargoschip ter wereld. Deze kust-
vaarder kan 30 ton vracht vervoeren. 
Natuurlijk valt de capaciteit van de 
zeilschepen in het niet bij de presta-
ties van moderne schepen. Dat 
maakt dit varend erfgoed ook zo au-
thentiek.

MELS DEES

Wie, zo aan de vooravond van Sail 
Amsterdam, even het moderne 
containerbegrip teu niet wil ho-
ren, wordt wellicht vrolijk van een 
heus houten zeilvrachtschip met 
een capaciteit van... dertig pallets!
 
In 2009 maakte de schoenerbrik 
‘Tres Hombres’ haar maiden voyage 
naar de klimaatconferentie in Ko-
penhagen. Sindsdien onderhoudt 
ze een lijndienst, tussen het Cari-
bisch gebied en Europa, met waar-
devolle lading als cacao, koffi  e, thee, 
rum, specerijen en andere speciali-
teiten. Als energie gebruikt het 
schip slechts de wind. De 32 meter 
lange schoenerbrik, ook wel brigan-
tijn genoemd, was lange tijd het 
laatste regulier varende transport 
onder zeil ter wereld – maar daar 
kwam inmiddels verandering in.
Sinds afgelopen jaar is ook de logger 
‘Grayhound’ in de vrachtvaart ac-

tief, terwijl de Nederlandse schoe-
ner ‘Avontuur’ in Duitsland wordt 
verbouwd om weer vracht te gaan 
varen en de ‘Nordlys’, gebouwd in 
1873, bijna gereed is voor de vaart. 
De eigenaren van al deze schepen 
zijn onlangs offi  cieel overeengeko-
men zich te verenigen onder de vlag 
Fairtransport.

Houten romp
Waar de ‘Grayhound’ nieuw werd 
gebouwd, daar gaat het bij de ande-
re schepen om vaartuigen met een 
historie. Zo was de ‘Tres Hombres’ 
oorspronkelijk een gewone Duitse 
vissersboot, zonder zeilen. In de 
Tweede Wereldoorlog werd ze ge-
bruikt als mijnenveger vanwege 
haar houten romp. Daarna lag ze 
een hele tijd werkloos in een zijha-
ven in Delft. Sinds december 2009 
is het vaartuig als motorloos zeilend 
vrachtschip in de vaart.
De schoener ‘Avontuur’ kende ook 
een bewogen leven, dat zelfs in een 
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

ZEILVRACHTVAART  Motorloos cargovervoer leeft nog steeds

De ‘Tres Hombres’, aanvoerder van een groeiend clubje zeilvrachtschepen, vaart mee tijdens Sail Amsterdam. Foto: Tres Hombres

Lading onder zeil
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