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HOOGCONJUNCTUUR  Landvervoer draait prima, alleen tarieven laten te wensen over

FOLKERT NICOLAI

Kwakkelende beurzen kunnen 
een nieuwe economische neer-
gang voorspellen. Voorlopig blijkt 
dat niet uit de gang van zaken in 
het goederenvervoer.

Het economisch herstel dat in het 
wegvervoer en de binnenvaart in 
Nederland nu bijna twee jaar gele-
den inzette, heeft tot dusver door-
gezet. In het wegvervoer is, blijkt uit 
de jongste gegevens van Transport 
en Logistiek Nederland (TLN), de 
bedrijvigheid ook in het tweede 
kwartaal toegenomen. Ook de om-
zet nam gemiddeld toe, terwijl het 
aantal faillissementen daalde en de 
vacaturegraad naar het hoogste 
punt sinds drie jaar steeg.
Het oordeel over de bedrijvigheid in 
het wegvervoer verbeterde sterk bij 
de zelfstandigen zonder personeel, 
de ‘fl exibele schil’ rondom trans-
portbedrijven die wordt geacht de 
pieken op te vangen. De stemmings-

omzet en rentabiliteit laten volgens 
hen een opgaande lijn zien.
Volgens de BITO-cijfers is er volu-
megroei in de zeehavens van Ant-
werpen en Gent en in de belangrijke 
binnenhaven van Luik. Op lucht-
vrachtgebied doen Luik en Brussel 
het ook goed, in sommige opzichten 
beter dan Frankfurt en Schiphol.
Intussen maakt de wereldwijde 
containeroverslag sinds drie maan-
den pas op de plaats, vermoedelijk 
doordat de wereldhandel geen ver-
dere groei meer vertoont en de 
groei in China op een lager niveau is 
gekomen. De gezaghebbende con-
taineroverslagindex van de Duitse 
instituten RWI en ISL daalde in juli 
een fractie van 118,6 naar 118,4, met 
als referentiejaar 2008, waarin deze 
index op 100 kwam. Verontrustend 
noemen RWI en ISL de daling niet, 
omdat deze in alle voorgaande jaren 
ook wel eens optrad. In de cijfers 
van deze index zijn de overslagcij-
fers van zowat alle grote mondiale 
containerhavens meegenomen.

voer. De consument voert de beste-
dingen op en met name het herstel 
in de bouw, een belangrijke op-
drachtgever, versterkt het activi-
teitsniveau. Hetzelfde geldt voor 
verhuizers. Opmerkelijk is dat lo-
gistieke dienstverleners hun oor-
deel over de toestand iets neer-
waarts hebben bijgesteld. Die gaven 
een jaar geleden nog het rapportcij-
fer 8,2, maar houden het nu op 7,3.

Zuiniger dan Belgen
Nederlandse expediteurs, tegen-
woordig ook verenigd in TLN, kwa-
men in het tweede kwartaal van vo-
rig jaar tot een stemmingsindicator 
van 9,4. Ze houden het nu op een in 
vergelijking wat zuinige 8. Hun Bel-
gische collega’s zijn juist een stuk 
optimistischer geworden over de 
marktontwikkeling, zo blijkt uit de 
expeditiebarometer van beroepsor-
ganisatie BITO. Die beoordelen het 
tweede kwartaal als goed en ver-
wachten ook voor het derde kwar-
taal verdere verbetering. Volumes, 

indicator voor het activiteitenni-
veau steeg bij zzp’ers van 6 punten 
in het tweede kwartaal van vorig 
jaar naar 6,6 punten in dezelfde pe-
riode dit jaar. Ook kleine bedrijven, 
met meer auto’s en werknemers, 
beoordeelden de bedrijvigheid als 
gunstiger dan een jaar geleden.
Bij grotere bedrijven werd het oor-
deel juist iets minder gunstig. Grote 
bedrijven, met meer dan vijftig 
trucks, zaten in het tweede kwartaal 
van vorig jaar het hoogst in de 
boom, met een beoordeling van 8,0. 
In hetzelfde tijdvak van dit jaar 
daalde dat oordeel naar 7,9. Grotere 
ondernemingen zijn ook minder te-
vreden geworden over hun eigen 
winstniveau. Het oordeel daarover 
daalde van 7,2 naar 5,8. Dit komt 
mede doordat ze het rendement 
moeten delen met kleinere onder-
nemers die voor het feitelijk trans-
port worden ingeschakeld.
De binnenlandse markt is momen-
teel de drijvende kracht achter de 
goede gang van zaken in het wegver-

Wegvervoer: sterkste 
periode sinds tijden

Rotterdam krijgt een nieuwe 

haven, de Yukonhaven. Deze 

insteekhaven zal gebruikt 

worden voor de overslag van 

vloeibaar aardgas (LNG). Gate 

terminal opent aan deze haven 

zijn nieuwe LNG Break Bulk ter-

minal. Daardoor kunnen kleine 

hoeveelheden vloeibaar aardgas 

worden verladen naar bunker-

schepen en kleine LNG-tankers.  

De haven wordt 255 meter lang 

en 150 meter breed en krijgt een 

diepgang van 7,50 meter.  De 

haven wordt ontwikkeld door 

aannemerscombinatie Hakkers 

Van Oord en moet medio 2016 

klaar zijn. 

Nieuwe haven 
in Rotterdam
LNG

Miljard dollar is de vloot (262 

schepen) van Deense rede-

rij Maersk Line waard, schat 

scheepstaxateur Vesselsvalue.

com. De 205 schepen van MSC 

zijn bijna de helft goedkoper 

met een totale waarde van 6,8 

miljard dollar. De waarde van de 

containervloot van het Taiwa-

nese Evergreen volgt op grote 

afstand met 5,2 miljard dollar. 

12,6
Maersk beschikt 
over duurste vloot

Intermodaal spoorvervoer-

der Hupac heeft in de eerste 

jaarhelft fl ink last gehad van de 

grote spoorstaking in Duitsland. 

Het bedrijf uit het Zwitserse 

Chiasso vervoerde 1,3% minder 

eenheden. Het aantal vervoerde 

trailers en wissellaadbakken in 

het onbegeleid vervoer bleef 

steken op ruim 335.000 stuks. 

Hupac wijt dit aan de vele 

spoorstakingen in Duitsland, 

waar een machinistenvakbond 

een loonconfl ict uitvocht met 

Deutsche Bahn, maar ook aan 

technische storingen.

Hupac lijdt onder 
spoorstakingen
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 162 mensen op de stelling van 25 augustus

LEIDT DE BEURSCRISIS IN CHINA TOT EEN DERDE ECONOMISCHE DIP? 

NIEUWE POLL  Havenbonden slaan internationaal handen ineen.

16%

43%

41%

Ja, ik houd mijn hart vast 

Nee, het betreft een koerscorrectie 

Hou op! Praten over een crisis leidt ook tot een crisis 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Wereldlijnvaartreders zijn zich een hoedje geschrokken van 
de banvloek die de haven van Hongkong over zogenoemde ‘ves-
sel sharing agreements’ heeft uitgesproken. Zulke VSA’s zijn 
afspraken tussen rederijen om hun containervloten effi  ciënter 
te gebruiken door met elkaar slots te delen. Op zich is dat een 
slimme tactiek, die de duurzaamheid ten goede komt. Je kunt 
beter vier volle schepen laten varen dan zes waarvan de capa-
citeit maar voor tweederde wordt gebruikt. Daar is dus op het 
eerste gezicht niet veel verkeerd aan.

Maar kartelautoriteiten, of ‘mededingingswaakhonden’, zoals 
ze in de volksmond ook wel heten, vermoeden wereldwijd dat 
achter zulke afspraken meer zit. Het gaat er de deelnemers 
natuurlijk om de prijzen voor hun dienstverlening kunstmatig 
hoog te houden. Leden van VSA’s als 2M (Maersk en MSC) en 
de Ocean 3 van CMA CGM, China Shipping en UASC) zullen 
misschien een deel van de effi  ciencywinst doorgeven aan de 
verladers, maar een ander deel aan de eigen winst toevoegen, is 
de redenering.

Nu zijn er in de mondiale economie waarschijnlijk meer ‘kar-
tels’ – in directiekamers of boven Perzische kleedjes in bruine 
cafés bedisselde prijs- en capaciteitsafspraken – dan zwarte 
gaten in het universum. Containerreders waren er, een paar 
decennia geleden, zelfs toe gedwongen zich aan de regels van 
een kartel te houden, wilden ze als ‘niet-outsiders’ toegang 
krijgen tot Amerikaanse havens. Europa moest tegelijk niets 
van zulke ‘conferences’ hebben, hetgeen reders in een zelfs op 
de balletvloer onmogelijke spagaat bracht.

Het probleem waar 2M en de Ocean 3 zich, ten overstaan van 
de kartelwaakhond in Hongkong, in hebben gelaveerd, is dat ze 
zo openlijk uitkomen voor hun samenwerking. Dat lag een paar 
slagen anders bij de containertruckers die tussen 2001 en nu 
van en naar de havens van Hamburg, Bremen en Bremerhaven 
reden, misschien wel in opdracht van de hierboven genoemde 
reders. Zeven van die bedrijven gingen na onderzoek van het 
Bundeskartellamt op de bon wegens gezamenlijke prijsopzetjes 
en onder meer ook een ‘Filetoeslag Hamburg’. Ze mochten bij 
elkaar een dikke 4,5 miljoen euro aan boete betalen.

Een goed ondernemer zal proberen een goede prijs voor zijn 
waar of dienst te ontvangen. Dit wordt volkomen normaal ge-
vonden, behalve als ondernemers dit in samenspraak beslissen. 
Zo wees onderzoek van de Duitse logistieke organisatie BME 
onlangs uit dat wegvervoerders tussen het Europese continent 
en Engeland de kaantjes braden uit de asielzoekersproblema-
tiek in Calais. Ze berekenden toeslagen voor het lange wachten 
in de Franse haven voor de overtocht naar Dover.

Ieder van die ondernemers is uiteraard zelfstandig op dat idee 
gekomen. Je maakt extra kosten en logischerwijs mag de klant 
dan meebetalen. Dat echter ‘steeds meer’ ondernemers er toe 
overgingen, zette de BME op het spoor van wat misschien wel 
een kartel zou kunnen zijn. Dan mag het dus weer niet, want 
we moeten niets hebben van stiekem gedoe in achterkamertjes.

U wilt niet weten hoeveel verstandige wegvervoerders met el-
kaar afspreken om laadruimte op een bepaalde rit te delen. Met 
enge kartels heeft dat niets te maken, al worden de onderne-
mers er samen wel beter van. Hun gedrag wordt door de over-
heid trouwens aangemoedigd, omdat ‘ladingbundeling’ beter is 
voor het milieu. Maar als grote containerreders hetzelfde doen, 
gaan onze waakhonden ineens piepen. Hypocrisie.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Kartel? Flauwekul
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INTERVIEW  JOHAN BOOIJ, MANAGING DIRECTOR DISTRI RAIL

ROB MACKOR

Rotterdam World Gateway 
(RWG) begint op stoom te ko-
men. Spooroperator Distri Rail 
bediende de nieuwe container-
terminal op Maasvlakte 2 vorige 
week voor het eerst met een com-
merciële trein. Daar zit nogal wat 
aan vast, blijkt in een gesprek met 
Distri Rail-directeur Johan Booij.

Gefeliciteerd. Hoe was de eerste 
keer?
Boven verwachting. Anders dan bij 
APMT (dat eerder dit jaar zijn nieu-
we spoorterminal op Maasvlakte 2 
in gebruik nam – red.) hebben we 
niet eerst droog geoefend met een 
testtrein en ook niet eindeloos lijst-
jes afgewerkt. We zijn er gewoon 
cold turkey ingevlogen. We hebben 
onze informatie bij RWG ingescho-
ten en we zijn er net zo mee omge-
gaan als met  een trein op een ande-
re terminal. In en uit is de trein drie 
uur op de terminal geweest en het 
laden en lossen zelf nam ongeveer 
twee uur in beslag. Dat is nog niet 
spectaculair, maar wel heel netjes 
voor een eerste keer.

Kunt u ons eens meenemen in de 
voorgeschiedenis?
We zijn al sinds vorig jaar met RWG 
in contact over de spoormodule van 
de terminal en we hebben een set 
wagons geleverd, waarop RWG 
heeft proefgedraaid. Daar hebben 
ze tot en met juli dankbaar gebruik 
van gemaakt. Een dag of tien voor 
de geplande datum zijn we de markt 
ingegaan. We wilden van start gaan 
op basis van minstens tien boekin-
gen, uiteindelijk heeft die trein 63 
teu gelost en geladen.

Wat verstaat u eigenlijk precies on-
der een commerciële trein?
Een trein zoals alle andere, dus met 
veel verschillende klanten, zoals re-
derijen, expediteurs en vervoer-
ders. We hebben gemiddeld zo’n 
dertig klanten per trein, waaronder 
meestal drie grote en de rest met 
ééntjes en tweetjes. En natuurlijk 
een trein waarvoor gewoon reke-
ningen de deur uit gaan, zonder dat 
daar subsidie van ons of van RWG 
aan te pas komt.

U loopt RWG voorlopig nog ad hoc 
aan. Wanneer worden dat vaste 
vertrekken?
Toevallig hebben we deze week 
even geen trein, maar we proberen 
RWG de komende maanden min-
stens eenmaal per week te bedie-
nen. Ik hoop dat we dat voor het 
eind van het jaar kunnen opvoeren 
tot twee maal per week.

Hoe ziet u in het algemeen de ont-
wikkeling van het spoorvervoer 
van en naar de Maasvlakte?
De verwachting is positief, maar er 
valt nog veel werk te verzetten. De 
Havenspoorlijn (die de Maasvlakte 
met Kijfhoek verbindt – red.) laat 
nu al te vaak uitval zien, is bijvoor-
beeld zaterdagnacht standaard ge-
stremd voor onderhoud. Hoe gaan 
we dat over een paar jaar doen als 
die grote volumes echt naar de 
Maasvlakte komen? Gaan we zitten 
afwachten of bereiden we ons daar-
op voor? Het is duidelijk dat er qua 
infrastructuur nog veel verbeterd 
moet worden en ik pleit ervoor om 
een derde spoor langs de Ha-
venspoorlijn aan te leggen. Of dat 
idee elders op de agenda staat? 
Geen idee, maar dat zou wel een 
hoop problemen voorkomen.

Verwacht u dat Rotterdam zijn po-
sitie op het spoor tegenover Ham-
burg, Bremen en Antwerpen weet 
te verbeteren?
In principe wel, de meeste seinen 
staan op groen. De nieuwe termi-
nals gaan draaien, er zijn leuke par-
tijen in de markt en Havenbedrijf 

Rotterdam trekt er hard aan. Wat 
mij betreft mogen die grote schepen 
komen, dan kunnen we na de dip 
van dit jaar weer gaan groeien.

Pardon?
We hebben een aantal bestemmin-
gen geschrapt, waaronder Neuss en 
Germersheim. Dat kost natuurlijk 
lading. Ik verwacht dat we dit jaar 
op een kleine 250.000 teu uitko-
men, iets minder dan vorig jaar, 
maar ik ga ervan uit dat we vanaf 
2016 de opgaande lijn weer te pak-
ken hebben.

Er staat ook een sein op rood, Pro-
Rail wil de gebruiksvergoeding op-
nieuw fors verhogen.
(Ontploft bijna). Weet u hoeveel 
het spoor aan overheidsbijdragen 
voor één container kwijt is? Dat gaat 
richting tien euro, tegenover zo’n 
vijftig cent voor een binnenvaart-
container. Bij ProRail denken ze 
volgens mij ‘Wat maakt die euro ex-
tra per container nou uit?’. Nou, die 
maakt alles uit. Die kan precies het 
verschil maken voor de keus tussen 
spoor een binnenvaart.
Gelukkig worden onze zorgen daar-
over gedeeld door het Havenbedrijf.  
Daar is de afgelopen jaren veel ver-
anderd. Ik heb de indruk dat onze 
zorgen vroeger nogal eens in map-
jes of in de prullenbak belandden, 
maar tegenwoordig trekken ze ge-
lijk aan de bel bij ProRail. Dat is voor 
ons de enige route om met de spoor-
beheerder aan tafel te komen, want 
die praat in principe alleen met 
tractionairs (die het fysieke vervoer 
uitvoeren - red.), in ons geval Rot-
terdam Rail Feeding.
Wat me het meest stoort, is dat we 
meer moeten betalen voor minder 
kwaliteit. Door de aanleg van het 
derde spoor in Duitsland is de Betu-
weroute de komende zeven jaar im-
mers regelmatig niet beschikbaar 
en moeten we omrijden via Venlo.  

Heeft u nog meer potjes op het vuur 
staan?
Jazeker, maar die moeten nog even 
sudderen. In sommige zit het vlees 
er net in, andere zijn bijna gaar. Zo 
willen we in elk geval de frequentie 
van nu tien rondritten per week op 
Duisburg verder opvoeren.

‘We zijn er gewoon
cold turkey ingevlogen’ 
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Maersk investeert fl ink
in Britse offshore

Postbezorger Sandd 
verkoopt De Buren

Aanvulling

Renault werkt aan 
truck van de toekomst

OFFSHORE
Een consortium onder leiding 

van Maersk Oil gaat 4,5 miljard 

dollar investeren in de ontwik-

keling van het Culzean-gasveld 

in het Britse deel van de Noord-

zee. Met een geschat potentieel 

van bijna 300 miljoen olie-equi-

valenten is dat het grootste gas-

project in de Noordzee in bijna 

25 jaar. De gasproductie moet in 

2019 beginnen en zal waar-

schijnlijk dertien jaar gaan du-

ren. Die is goed voor naar schat-

ting 5% van het Britse jaarlijkse 

verbruik.

PAKKETVERVOER
Postbezorger Sandd trekt zich 

terug als grootaandeelhouder 

van De Buren, aanbieder van on-

bemande afhaallocaties voor 

pakketten in Nederland. Het 

meerderheidsbelang is voor een 

onbekend bedrag verkocht aan 

private investeerders. Begin 2014 

nam Sandd het Twentse pakket-

bedrijf over. De acquisitie werd 

toen gepresenteerd als een stra-

tegische stap om een rol te gaan 

spelen in pakjesbezorging.

In editie 29 van Nieuwsblad 

Transport, plaatsten we het arti-

kel ‘Rotterdam: overslag en we-

reldhandel’. Dit overzicht van de 

historische ontwikkeling van de 

haven van Rotterdam is niet al-

leen geschreven door Klara Paar-

denkooper, maar ook door haar 

collega Edwin Langstraat. Bei-

den zijn docent-onderzoekers 

aan de Mainport University of 

Applied Sciences (RMU) in Rot-

terdam.

WEGVERVOER
Renault gaat met zes partners 

het distributievoertuig van de 

toekomst ontwikkelen, 13% zui-

niger dan vergelijkbare voertui-

gen van nu. In 2020 komt de 

truck op de markt. Er wordt on-

der meer gewerkt aan het proto-

type D Wide Europe 6 in een uit-

voering voor koelvervoer, een 

aerodynamisch zuiniger voer-

tuig met geïntegreerde koel-

ruimte. Er komt ook een systeem 

in dat voorspelt wanneer een 

verkeerslicht op groen springt.

KORT

DFDS zal de werknemers die over-
bodig zijn geraakt een ‘additionele 
compensatie’ betalen ter schade-
loosstelling. 
De gesprekken tussen Eurotunnel, 
DFDS en SCOP Seafrance lopen al 
langere tijd en worden begeleid 
door de Franse transportminister 
Alain Vidalies. ‘Vorige week heeft de 
minister een voorstel op tafel ge-
legd waar wij ons in kunnen vinden’, 
zegt Jakobsen.
Met het akkoord komt een einde 
aan acties van het SCOP Seafrance-
personeel. In juni meldde Eurotun-
nel te stoppen met MyFerryLink en 
de beide schepen te vercharteren 
aan concurrent DFDS. Als reactie 
‘gijzelden’ de werknemers de sche-
pen en wierpen zij meermaals bar-
ricades op in de haven van Calais. 

TOBIAS PIEFFERS

Werknemerscoöperatie SCOP 
Seafrance, Eurotunnel en DFDS 
hebben een akkoord bereikt over 
de toekomst van de MyFerryLink-
werknemers.

Met het akkoord zijn 402 van de in 
totaal 487 SCOP Seafrance werkne-
mers voorzien van een nieuwe aan-
stelling. DFDS neemt 202 werkne-
mers op in de Franse tak van het 
bedrijf. Volgens DFDS-woordvoer-
der Gert Jakobsen gaat het om ‘on-
board personnel’. ‘Hierdoor kun-
nen we met drie veerschepen op de 
route tussen Calais en Dover gaan 
varen’, zegt hij. Nog eens 200 men-
sen gaan voor Eurotunnel werken, 
onder andere in de beveiliging. 

wereldwijd opererende reders die 
goed zijn voor 80% van de op- en 
overslag van de havens in Hong-
kong, benadrukt dat de rederijen al-
ternatieven zullen kiezen en Hong-
kong links laten liggen.
Met het verbod wil de Competition 
Commission voorkomen dat de al-
lianties een te grote invloed hebben 
op de prijsvorming in de container-
vaart. Daarnaast wil de commissie 
kleinere rederijen beschermen te-
gen de macht van de samenwer-
kingsverbanden. 
De Hong Kong Shipping Associati-
on stelt dat deze maatregel nooit zal 
werken, omdat de VS en de EU de 
allianties wel toestaan. Een VSA is 
in de scheepvaartindustrie een 
werkbare vorm gebleken om syner-
gie-eff ecten te bewerkstelligen.

GERT VAN HARSKAMP

Hongkong wil allianties de toe-
gang tot de havens gaan ontzeg-
gen. Reders voeren een hevige 
strijd om dit te voorkomen. 

De Competition Commission in 
Hongkong komt 14 december met 
een herziening van de mededin-
gingsregels en  wil een verbod voor 
zogeheten horizontale samenwer-
king tussen rederijen in de havens 
van Hongkong. Hieronder vallen 
ook de Vessel Sharing Agreements 
(VSA’s), zoals 2M van Maersk Line 
en MSC en Ocean Three van de con-
tainercarriers CMA CGM, China 
Shipping en UASC.
De Hong Kong Shipping Associati-
on, een organisatie van zeventien 

VEERDIENSTEN CONTAINERLIJNVAART

Deal rond personeel 
van MyFerryLink  

Hongkong boycot
containerallianties

Ergens vloeit er luchtvrachtlading 

weg van Schiphol.

Ook wijst hij op de constante groei 
dit voorjaar van vrachthubs als 
Leipzig Airport (DHL) en Luxem-
burg Airport (Cargolux), terwijl de 
grote luchthavens in Europa zoals 
Frankfurt Airport (-2%) en Parijs 

Charles de Gaulle Airport (-4%) 
volume inleverden.
Volgens Osinga moet de vrachtrol 
van Schiphol in de wereld niet wor-
den overschat. ‘Met een zestiende 
plek hebben wij de helft van het 
vrachtvolume van bijvoorbeeld een 

Memphis Airport. Daar win je geen 
medailles mee.’

Vrachtstrategie
Binnen Europa telt Schiphol wel 
mee in de vrachttop, ‘maar is Schip-
hol meer dan kilo’s’, stelt hij. Zo laat 
de luchthaven op innovatiegebied 
alle luchthavens achter zich. ‘Daar 
zijn we de nummer 1 en wil iedereen 
ons kopiëren. We hebben hier als 
vrachtsector een mooi kunstwerk 
gecreëerd. Een soort Nachtwacht 
op logistiek gebied. We moeten er 
dan wel voor waken dat we straks 
niet zoals de Nachtwacht in een 
museum belanden. 
Zijn opvolger Jonas van Stekelen-
burg kon nog weinig aan de analyse 
van Osinga toevoegen. Ruim 100 
dagen heeft hij uitgetrokken om een 
nieuwe vrachtstrategie te bepalen. 
‘In december hoort u van ons.’

JOHN VERSLEIJEN

Vrachtbaas Enno Osinga (65) van 
Schiphol gaat met pensioen. Hij 
vertrekt met een nieuw vrachtre-
cord op zak (1,6 miljoen ton), 
maar waarschuwt in zijn af-
scheidsspeech voor ‘nieuwe don-
kere wolken’.
 
Na tien jaar is het voor Enno Osinga 
mooi geweest. Hij sluit een indruk-
wekkende vrachtcarrière af, waarbij 
er ook lange tussenstops waren bij 
DHL Express en KLM Cargo. 
Osinga had eigenlijk al eerder willen 
vertrekken bij de luchthaven, maar 
heeft er enkele jaren aangeplakt om 
de luchthaven door de ergste crisis 
in de geschiedenis van de lucht-
vrachtsector te loodsen en de fun-
damenten te slaan voor een meer 
digitale aanpak. ‘Het is mooi om af-
scheid te nemen op een hoogte-
punt’, zegt de ex-marinier tijdens 
zijn afscheidsfeestje. Hij verwijst 
daarbij naar de 7% groei vorig jaar, 
waarbij de luchthaven na zes moei-
zame jaren weer een nieuw vracht-
record kon schrijven. 
Voor dit jaar is dat mooie resultaat 
zeker niet in zicht, zegt Osinga. 
Over de eerste helft van dit jaar ver-
loor de luchthaven 2,1% aan vracht-
volume vergeleken met de eerste 
helft van 2014 en laat de topbestem-
ming Sjanghai een daling zien van 
4%, terwijl het vrachtvervoer op 
Hongkong met ruim 1% daalde. 
‘Donkere wolken zijn dan ook in 
aantocht’, vatte Osinga het verlies 
samen, maar hij wees er tegelijk op 
dat de ‘mindere cijfers’ ook in de  
context moesten worden gezien van 
de onstuimige groei vorig jaar. 
Zorgen baart de vertrekkende top-
man van Schiphol Cargo meer dat 
uit de handelsstatistieken blijkt dat 
de Nederlandse luchtvrachtmarkt 
over de eerste zes maanden met bij-
na 5% is toegenomen, terwijl het 
vrachtvolume op Schiphol is afge-

nomen. ‘Ergens vloeit er dus lucht-
vrachtlading weg van Schiphol’, 
constateert hij. Een pasklaar ant-
woord op dit verdwijnen van lading 
heeft hij niet, hoewel hij zich wel af-
vraagt of het liberale Belgische 

luchtvaartbeleid op vrachtgebied er 
iets mee te maken heeft. Dan zou er 
een direct verband zijn tussen de 
licht afnemende vrachtvolumes op 
Schiphol en de recente groei op de 
Belgische luchthavens van Brussel 
en Luik. 

Vertrekkend vrachtdirecteur Enno Osinga: ‘We moeten er voor waken niet als de Nachtwacht in een museum te belanden.’ Foto: Flickr

AFSCHEID  Mister Cargo Schiphol verlaat luchthaven, nieuwe vrachtstrategie over 100 dagen klaar

‘Schiphol is meer dan kilo’s’
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Duitse reders: subsidie 
voor schepen op LNG

Brussel geeft geld voor 
tentenkamp in Calais

Belgische expediteur 
ziet het helemaal zitten

Bayern Express 
voortaan dagelijks 

SCHEEPVAART
De Duitse redersvereniging VDR 

wil dat de overheid met subsidie 

de bouw van LNG-aangedreven 

schepen stimuleert. De initia-

tiefnemers wijzen op de sterke 

positie van Duitsland in LNG-

technologie. Die kan volgens 

hen verder worden versterkt 

door de invoering van een stimu-

leringsmaatregel, die ervoor 

zorg dat nieuwbouwschepen 

uitsluitend op vloeibaar gas mo-

gen varen. Zonder subsidie sla-

gen reders er niet in om over te 

gaan op LNG, stelt VDR.

WEGVERVOER
De Europese Commissie trekt 5,2 

miljoen euro uit voor aanvullen-

de noodhulp aan migranten in 

Calais. Met het geld wordt een 

tentenkamp opgezet voor onge-

veer 1500 illegale vluchtelingen. 

Een deel van het geld wordt ge-

bruikt om illegalen te verhuizen 

naar andere plaatsen in Frank-

rijk. Brussel had vorig jaar al 3,8 

miljoen euro uitgetrokken voor 

de oprichting van het opvang-

centrum ‘Jules Ferry’ in Calais.

DE MARKT
Belgische expediteurs zagen de 

volumes, de omzet en het rende-

ment in het tweede kwartaal van 

dit jaar toenemen en hebben ook 

goede verwachtingen voor de 

rest van het jaar. Dat blijkt uit 

conjunctuuronderzoek van het 

Belgisch Instituut voor Trans-

portorganisatoren. De werkgele-

genheid bij expediteurs in het 

tweede kwartaal bleef gelijk; wel 

zitten er veel meer vacatures in 

de pijplijn.

SPOORVERVOER
ECT-dochter European Gateway 

Services en TX Logistik verhogen 

de frequentie van de Beieren-

trein vanaf aanstaande maan-

dag tot vijf maal per week in 

beide richtingen. De trein ver-

voert zowel maritieme als conti-

nentale lading. Bij dat laatste 

gaat het om vervoer binnen Eu-

ropa, waar geen deepsea-schip 

aan te pas komt. De trein be-

dient in Rotterdam alle belang-

rijke containerterminals.

KORT

JOHN VERSLEIJEN

De afzwakkende Chinese econo-
mie heeft nog geen negatieve ge-
volgen gehad voor de resultaten 
van Kerry logistics, een van de 
grote logistieke dienstverleners 
van het land.

Het bedrijfsresultaat van de expedi-
teur met thuisbasis Hongkong steeg 
over de eerste helft van dit jaar met 
maar liefst 16% naar 119 miljoen dol-
lar, terwijl de nettowinst van 70 mil-
joen dollar 11% boven het eindresul-
taat van de eerste helft van 2014 lag. 
De omzet steeg daarentegen maar 
marginaal met 2% naar 1,3 miljard 
dollar, wat duidt op een afnemend 
ladingaanbod in de eigen thuis-
markt.  

Kerry Logistics bouwde dit voorjaar 
verder het logistiek netwerk in de 
wereld uit. Zo opende de logistiek 
dienstverlener in het tweede kwar-
taal van dit jaar een nieuw sorteer-
depot voor expreszendingen in 
Thailand. 

Overnames
In Cambodja werd verder de eerste 
steen gelegd voor een nieuw logis-
tiek warehouse in de hoofdstad 
Phnom-Peng en werd een lokale 
koerier overgenomen. Kerry nam 
tevens dit voorjaar een belang in de 
Indonesische logistiek dienstverle-
ner PT Puninar Saranaraya en wist 
in Dubai en Canada meerderheids-
aandelen te verwerven in de expedi-
tiebedrijven Able Logistics en Total 
Logistics Partner.

ROB MACKOR

Havenvakbonden in vijf Noord-
west-Europese landen hebben 
een ‘Coordination Board’ opge-
richt om te voorkomen dat ze bij 
toekomstige arbeidsconfl icten 
tegen elkaar worden uitgespeeld.

Ze hebben dat besloten op een 
tweedaagse conferentie in Rotter-
dam over een gezamenlijke strate-
gie in antwoord op dreigend banen-
verlies in de containersector als 
gevolg van overcapaciteit en auto-
matisering. De betrokken bonden 
zijn ACV Transcom en BTB-ABVV 
uit België, het Nederlandse FNV 
Havens, het Syndicat des Dockers 
du Port du Havre, het Duitse ver.di, 
en het Britse Unite the union.

Volgens FNV-bestuurder Niek 
Stam is een gecoördineerde aanpak 
nodig omdat nationale bonden 
steeds vaker cao-eisen moeten la-
ten vallen omdat die in buitenland-
se havens ook niet gehonoreerd 
worden. ‘Dat geldt ook voor Rot-
terdam, waar werkgevers via be-
drijfscao’s iedere keer weer probe-
ren de boel tegen elkaar uit te 
spelen’, aldus Stam.
De bonden richten hun pijlen na-
drukkelijk op DP World, dat veel be-
langen heeft in de Hamburg-Le Ha-
vre range. Ze wijzen erop dat in 
Rotterdam alleen met veel pijn en 
moeite een cao-akkoord kon wor-
den gesloten met RWG, waarin DP 
World aandeelhouder is. Ook ge-
sprekken met DP World London 
verlopen bijzonder moeizaam.

EXPEDITIE STRATEGIE

Sterk eerste halfjaar 
voor Kerry Logistics

Zes havenvakbonden 
slaan handen ineen

Neemt hij een stevige bezem mee of 

geeft hij een kwaliteitsimpuls?

tijdje in de lucht, maar werd steeds 
uitgesteld.’ Ze heeft nog niet ken-
nisgemaakt met Smith, maar staat 
in beginsel positief tegenover de be-
noeming van ‘een stevige operatio-
nele fi guur’. ‘Neemt hij een hele ste-
vige bezem mee of komt hij een 
kwaliteitsimpuls geven? Dat is af-
wachten’, aldus Lohle.

Etihad Rail
In zijn laatste functie was Smith on-
der meer verantwoordelijk voor het 
controlecentrum van Etihad Rail, 
dat eerder dit jaar in gebruik is ge-
nomen. Dat moet uitgroeien tot  het 
zenuwcentrum van een 1.200 kilo-
meter omvattend spoornet. Abu 
Dhabi stampt dat nu uit de grond en 
het moet rond 2020 klaar zijn. Dat 
is vooral gericht op vrachtvervoer. 
Om  die reden is DB Schenker Rail 
bij het project betrokken.

ROB MACKOR

DB Schenker Rail AG vervangt 
per 1 oktober topman Aart Klom-
pe van DB Schenker Rail Neder-
land (DBSRN) door de Brit Nigel 
Smith (54).
 
Klompe, die in 2009 als CEO aan-
trad, blijft in dienst van de Neder-
landse tak van de Duitse spoorreus 
en gaat zich richten op ‘het in stand 
houden en uitbreiden van de be-
langrijke contacten met de Rotter-
damse haven’, laat het bedrijf in een 
persbericht weten.
Daarmee komt voor het eerst een 
buitenlander aan het roer van DB 
Schenker Rail Nederland, het vroe-
gere Railion, voorheen NS Cargo. In 
tonnage is het bedrijf met naar 
schatting 35 miljoen ton per jaar de 
grootste vervoerder van Nederland. 
Het bedrijf heeft naar schatting 70% 
van de spoormarkt in handen en 
heeft zo’n 650 mensen in dienst. 
Het biedt als enige ook wagenla-
dingvervoer, van losse wagons, aan.
Smith werkt al geruime tijd voor het 
Duitse concern en was tot voor kort 
belast met de operationele leiding 
van Etihad Rail DB in Abu Dhabi, 
een joint venture van DB Schenker 
Rail en Etihad Rail in de Verenigde 
Arabische Emiraten. Daarvoor was 
hij lid van de directie van DB Schen-
ker Rail UK.

Sanering
Voorzitter van de raad van commis-
sarissen Otto Niederhofer van 
DBSRN laat in het persbericht opte-
kenen dat Smith ‘een ervaren mana-
ger is, die vertrouwd is met de bij-
zondere eisen die aan de 
bedrijfsleiding van een moderne 
spoorgoederenvervoerder worden 
gesteld’.
Deutsche Bahn kondigde enkele 
maanden geleden een zes punten-
plan aan, dat op concernniveau tot 

een besparing van honderden mil-
joenen per jaar moet leiden. Die 
operatie leidde tot het vertrek van 
topman Alexander Hedderich van 
DB Schenker Rail AG, de spoor-
vrachtdivisie van het Duitse con-
cern. Onduidelijk is of het terugtre-

den van Klompe samenhangt met 
dit saneringsplan.
Enkele weken geleden kwam de 
Duitse mededingingsautoriteit met 
een advies om DB Schenker Logis-
tics en DB Schenker Rail te ont-

vlechten. Daarmee kan een einde 
komen aan de discussie over de 
structuur van Deutsche Bahn. Het 
concern is nu niet alleen zelf actief 
in het goederenvervoer over het 
spoor, maar ook, via DB Netz, ver-
antwoordelijk voor het spooronder-

houd en de toedeling van spoorca-
paciteit aan concurrenten van DB 
Schenker Rail.
FNV-bestuurster Jacqueline Lohle 
noemt het vertrek van Klompe 
‘geen verrassing’. ‘Dat hing al een 

Etihad Rail, waar Smith vandaan komt, werkt aan een netwerk van 1200 kilometer spoor. Foto: Etihad Rail DB

SPOORVERVOER  Nigel Smith stapt over van Abu Dhabi naar Utrecht 

Brit baas bij DB Schenker
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JOHN VERSLEIJEN

Het Chinese havenconcern Hut-
chison heeft de laatste vijf contai-
nerkranen van de gesloten Am-
sterdamse overslagterminal ACT 
(het voormalige Ceres) verkocht 
aan afnemers in Spanje en Polen. 

Daarmee wordt twaalf jaar na de 
veelbelovende opening van de ter-
minal ook visueel een streep gezet 
onder de oude containerambitie 
van de hoofdstad. De laatste vijf 
kranen stonden na de sluiting van 
de Amsterdamse containerterminal 
in 2012 jaren werkeloos langs de 
kade aan het Noordzeekanaal in af-
wachting van een koper, maar zul-
len deze week op transport worden 
gezet naar de nieuwe bestemmin-
gen: de haven van Tenerife op de 
Canarische Eilanden en de Poolse 
havenstad Gdynia, meldt de nieuwe 
uitbater van de Amsterdamse con-
tainerterminal, HCT. 
Voor dit stuwadoorsbedrijf waren 
de gigantische containerkranen een 
maatje te groot, zegt directeur Mi-
chael van Toledo. ‘Voor de vaarge-
bieden waarop wij ons richten, zo-
als de VS en het Caraïbisch gebied, 
en shortsea zijn deze containerkra-
nen niet geschikt. Wij zoeken een 
kleinere maatvoering’, zegt hij.
HCT kijkt nu op de huurmarkt met 
eigenaar TMA en huurbaas Hutchi-
son naar twee kleinere container-
kranen. Daarvoor zijn straks wel 
‘enkele wijzigingen’ van de bestaan-
de vergunningen voor de container-
terminal nodig, zegt Van Toledo. 
‘We hopen dan ook dat overheden 
mee zullen werken aan een soepele 
en snelle aanpassing. Dan kunnen 
de kranen er wellicht al binnen en-
kele maanden staan.’ In de tussen-
tijd wordt het werk verricht met een 
gehuurde mobiele kraan, voegt de 
HCT-directeur eraan toe.
ACT begon als Ceres-terminal bij de 

veelbelovende start in 2003 met ne-
gen grote containerkranen van de 
Chinese kranenboer ZPMC. Die 
vertegenwoordigden destijds een 
totale nieuwwaarde van bijna 100 
miljoen euro ofwel 11 miljoen euro 
per stuk. Een deel van de kranen 
(zes) werd nog aangeschaft door de 
gemeente Amsterdam. De toenma-
lige havenwethouder Lodewijk As-
scher verkocht in 2007 deze kranen 
weer aan de eigenaar van de termi-
nal, de Japanse rederij NYK, voor 
een bedrag van bijna 49 miljoen in-
clusief 26 containerheftrucks.
In 2012 verkocht het Chinese Hut-
chison, dat de terminal eerder gro-
tendeels van NYK had overgeno-
men, in het kader van een 
ingrijpende reorganisatie bij de Am-
sterdamse containerterminal al vier 
kranen. Daarvan gingen er drie naar 
Tenerife, terwijl een vierde door de 
Spaanse haven van Gijón werd afge-
nomen. Volgens insiders bevielen 
die kranen zo goed dat het gros van 
de laatste vijf kranen ook naar Tene-
rife gaat. Destijds leverden de kra-
nen nog maar enkele miljoenen eu-
ro’s per stuk op. Dat geld werd in 
2012 gebruikt om de ACT-terminal 
fi nancieel wat meer lucht te geven, 
maar eind van dat jaar werd de ter-
minal alsnog door Hutchison geslo-
ten.  
 
Siemens
HCT huurt sinds vorig jaar delen 
van de containerterminal van Hut-
chison  en heeft al enige commerci-
ele succesjes geboekt bij de assem-
blage en de aan- en afvoer van 
buisonderdelen voor een nieuw 
windmolenpark in de Noordzee bij 
IJmuiden. Ook met de Duitse wind-
molenfabrikant Siemens zijn in het 
verlengde van dit project afspraken 
gemaakt voor het verlenen van lo-
gistieke diensten. Verder mikt HCT 
ook op afhandeling van afvalcontai-
ners uit Engeland.

AMSTERDAMSE HAVEN 

ACT slijt havenkranen 
aan Spanje en Polen

ervan lag in handen van het vracht-
databedrijf Cargonaut op de lucht-
haven.
Het is de bedoeling dat in een vol-
gende test ongeveer tien lucht-
vrachtexpediteurs zullen meedoen,  
blijkt uit een persbericht van ACN.
Nog onduidelijk is wanneer deze 
tweede proef zal plaatsvinden. 

Afl everpunten
De luchthaven Schiphol is al enige 
tijd geleden begonnen met een ei-
gen onderzoek naar de vraag hoe 
het toekomstige wegvervoer van en 
naar de luchthaven beter kan wor-
den ingericht.  Daarbij wordt onder 
meer gedacht aan speciale aan- en 
afl everpunten aan de buitenste ring 
van de luchthaven en een interne 
bezorgdienst. JV

Grote expediteurs op Schiphol 
willen het intern natransport de-
len van importzendingen van de 
zeven vrachtafhandelaars op de 
luchthaven naar de eigen lood-
sen.

Via deze zogeheten ‘milk runs’ zijn 
er minder vrachtwagens nodig en 
kunnen de CO2-emissies, trans-
portkosten en fi les worden geredu-
ceerd op de vrachtarealen van 
Schiphol, blijkt uit een recente 
proef van brancheorganisatie ACN 
op Schiphol.
De grote expeditiebedrijven DHL, 
Panalpina en Nippon Express na-
men samen met vrachtafhandelaar 
Menzies en wegvervoerder Bos Lo-
gistics deel aan deze gecombineer-
de pendeldiensten. De digitale regie 

LUCHTVRACHT

Expediteurs bundelen  
vervoer op Schiphol

Het onderhands afsluiten van contracten ter waarde van tientallen miljoenen euro’s kan niet door 

kleed aan in reactie op perspublica-
ties dat de staatssecretaris op de 
hoogte was van de malversaties bij 
ProRail: ‘Achteraf was het wenselijk 
geweest dat het ministerie de lange-
re looptijd uit de documenten had 
afgeleid.’ En ook: ‘Hiermee had aler-
ter kunnen  worden omgegaan.’ 
Maar vervolgens speelt ze de bal te-
rug naar ProRail, dat volgens haar 
uitdrukkelijk de plicht had om be-
langrijke wijzigingen expliciet te 
melden.
De bewuste overeenkomsten waren 
gesloten met Asset Rail, Strukton 
Rail, BAM Rail en VolkerRail en het 
ging om pilotcontracten. Die waren 
bedoeld als een overgangsfase tus-

ROB MACKOR

De vier spooraannemers met wie 
ProRail in het geheim onder-
houdscontracten had gesloten, 
leveren die contracten in.

Dat heeft staatssecretaris Wilma 
Mansveld laten weten in haar ant-
woord op bijna honderdvijftig 
schriftelijke Kamervragen naar aan-
leiding van een onderzoeksrapport 
van PwC van juni dit jaar over het 
aanbesteden van onderhoud aan 
het spoor. Ze heeft de antwoorden 
in een 35 pagina’s tellend stuk naar 
het parlement gestuurd. Ze laat de 
Kamer weten dat de aannemers ‘be-
reid zijn gevonden om mee te wer-
ken aan ontbinding van de contrac-
ten, zodat die alsnog openbaar 
kunnen worden aanbesteed’. Hoe-
veel druk op de aannemers in kwes-
tie is uitgeoefernd om de lucratieve 
contracten in te leveren, laat ze on-
vermeld.
De overeenkomsten zijn midden 
vorig jaar gaan lopen en hebben be-
trekking op het spooronderhoud in 
de regio’s Wadden, Twente, Den 
Haag en Gelre. Ze hebben een waar-
de van tientallen miljoenen per jaar. 
Ze zijn onderhands, één op één dus, 
gegund aan Asset Rail, Strukton 
Rail, BAM Rail en VolkerRail. Dat is 
een schending van het Europese 
aanbestedingsrecht, dat overheids-
bedrijven verplicht om alle contrac-
ten vanaf iets meer dan vier ton 
openbaar in de markt te zetten.

Klokkenluider
Het PwC-onderzoek bevestigde de 
melding van een klokkenluider, in 
casu de compliance offi  cer van Pro-
Rail, dat de spoorbeheerder de be-
wuste contracten in strijd met nati-
onale en Europese wetgeving 
‘onderhands’ had afgesloten. Bo-
vendien had ProRail het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu daar-

over in strijd met de afspraken niet 
ingelicht.
Dat laatste klopt formeel niet hele-
maal. De spoorbeheerder heeft ze 
achteraf vermeld in (bijlagen van) 
documenten die naar het departe-
ment zijn gestuurd, maar heeft ze 
nooit expliciet genoemd. Uit de ant-
woorden van Mansveld valt op te 
maken dat ProRail de relevante ge-
gevens versluierd en in stukjes en 
beetjes heeft aangeleverd. Met an-
dere woorden: de ambtenaren van 
Mansveld hadden het kunnen we-
ten als ze meer op hun qui vive wa-
ren geweest en alle ProRail-docu-
menten grondig hadden uitgespit.
Ze trekt wel gedeeltelijk het boete-

MANSVELD  Directie verhoogde bedragen en verlengde looptijd ‘over night’

Stiekeme contracten 
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Wegvervoer en binnenvaart hebben het de laatste twee weken een stuk drukker gekregen. De Transportin-

dex voor het wegvervoer steeg tien punten naar bijna 114 begin deze week, die voor de binnenvaart zelfs 

bijna 23 punten tot 131. Het gaat met deze modaliteiten al twee jaar behoorlijk goed in vergelijking met 

voorgaande jaren. De binnenvaartindex bijvoorbeeld kwam in 2011 rond deze tijd op 80,53, de wegvervoerin-

dex op 95,02. We zitten daar nu dus tientallen procenten boven. Toch hoor je deze bedrijfstakken nog steeds 

klagen. Ze hebben wel veel meer te doen, maar ze moeten dat werk verrichten voor prijzen die onder druk 

blijven staan. De winst spuit er bij de gemiddelde vervoerder dus niet echt uit. 
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FOLKERT NICOLAI

Het spoorvervoer zal de komende 
jaren in het goederentransport in 
en door Duitsland terrein verlie-
zen aan het wegvervoer en vooral 
de binnenvaart. Dat blijkt uit 
prognoses voor de middellange 
termijn van het Bundesamt für 
Güterverkehr (BAG).

Het BAG liet het rekenwerk over 
aan TCI Röhling Transport Consul-
ting. Dit bureau komt voor de peri-
ode 2014 tot en met 2017 voor het 
landvervoer tot een volumegroei 
van 1,2%. De vervoersprestatie zal 
3% toenemen, hetgeen betekent dat 
lading over gemiddeld langere af-
stand zal worden getransporteerd. 
In het zeevervoer komt Röhling tot 
een groeiprognose van 7,3% tot en 
met 2017.
Het wegvervoer groeit tussen 2014 
en 2017 met iets minder dan 1% per 
jaar naar volume. De transportpres-
tatie in tonkilometers neemt iets 
harder toe, met 1,2% per jaar. In 
2014 steeg het door vrachtauto’s 
vervoerde gewicht met 4%. Dat 
kwam door de aanhoudende stakin-
gen bij Deutsche Bahn, de lagere 
dieselprijzen en de opleving in de 
bouwnijverheid, die goed is voor 
ongeveer een kwart van het la-

dingaanbod van deze bedrijfstak.
Voor het spoorvervoer voorspelt 
Röhling weinig goeds. Deze modali-
teit vervoerde vorig jaar 365 miljoen 
ton aan goederen, maar dat daalt in 
2017 tot 359 miljoen ton, 1,6% min-
der. De transportprestatie zal in die 
periode overigens 1,2% toenemen 
tot ruim 114 miljard tonkilometer in 
2017. Het spoorvervoer heeft last 
van de concurrentie van het weg-
vervoer in het transport van steeds 
lichtere goederen met een hoge 
waarde per eenheid. Waar het spoor 
zich wel in kan bewijzen is in het in-
termodale vervoer. Daarin wordt 
tot en met 2017 een tonnagegroei 
van 8,3% voorspeld, tot bijna 98 mil-
joen ton. In die periode neemt de 
transportprestatie met 8,4% toe tot 
47,6 miljard tonkilometers.

Stakingen
De binnenvaart knabbelt ook markt-
aandeel van het spoor af. Volgens 
het BAG hebben veel verladers la-
ding van het spoor naar het binnen-
schip overgebracht in verband met 
de stakingen bij Deutsche Bahn. 
Hier betrof het juist vooral massa-
goederen. De binnenvaart had ook 
profi jt van de lage brandstofprijzen. 
De komende jaren wordt verdere 
groei van de binnenvaart voorzien, 
zij het met slechts 0,4% in volume.

SPOORVERVOER

Binnenvaart en truck 
zetten spoor op verlies

ProRail leverde informatie versluierd 

en in stukjes en beetjes aan.

 de beugel, liet Mansveld aan de Kamer weten. Foto: Flickr/Roel Hemkes

ses niet hebben kunnen doorgron-
den.
Het uitgangspunt was dat de con-
tracten een looptijd zouden krijgen 
van drieënhalf jaar, tot en met 2017. 
Daarna zou ProRail ‘compliant’ zijn, 
oftewel aan de wet voldoen. Dat het 
bedrijf zo tot 2018 niet aan Europe-
se regels zou voldoen, werd kenne-
lijk niet als bezwaar ervaren.
Maar het ging pas echt mis toen de 
directie van het ene op het andere 
moment – PwC omschrijft dat als 
over night – besloot de looptijd te 
verlengen tot tien jaar, waarmee de 
contracten tot 2024 gelden. Die ver-
hoogde bovendien uit eigener be-
weging de maximale jaarbedragen 
van 24 tot 34 miljoen euro. De Pro-
Rail-top ging daarmee dwars tegen 
de berekeningen van de eigen afde-
ling kostencalculatie in.

Vrijwaringen
Ter verklaring van dat opmerkelijke 
gedrag citeert Mansveld het PwC-
rapport: ‘ProRail wilde koste wat 
het kost voorkomen dat een aanne-
mer continuïteitsproblemen kreeg 
en dat er nog minder dan de slechts 
vier in Nederland toegelaten aanne-
mers zouden overblijven.’ Mans-
veld gaat zelf niet verder dan de uit-
spraak dat de handelwijze van de 
ProRail-directie ‘niet door de beu-
gel kan’. 
Het onderzoek van PwC wees ver-
der uit dat een aantal functionaris-
sen in de lagere regionen nattigheid 
voelde. Ze vroegen, en kregen, door 
de directie getekende vrijwaringen, 
die hen beschermden tegen eventu-
ele boetes die de ACM zou kunnen 
opleggen. Mansveld maakt korte 
metten met die handelwijze: ‘Dat 
kan niet. Dit is niet de manier om 
met bezwaren van medewerkers om 
te gaan.’ Ze zegt geen indicaties te 
hebben dat de ProRail-top in het 
verleden eerder van dit soort vrij-
waringen heeft afgegeven.

sen de traditionele situatie waarin 
onderhandse gunning van onder-
houdswerk gemeengoed was en de 
nieuwe werkelijkheid, waarin Euro-

pa openbare aanbesteding en dus 
concurrentie tussen aannemers 
eist. Tijdens die proef, waarbij dus 
geen concurrentie plaatsvond, zou 

er ervaring voor het aanbestedings-
tijdperk kunnen worden opgedaan, 
zo luidde althans ProRails redene-
ring. Om de tucht van de markt te 

simuleren, werd een ingewikkeld 
systeem van ‘grenswaarden’ en 
‘transitiekamers’ opgetuigd, waar-
van de PwC-onderzoekers de fi nes-

 ProRail ontbonden
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8 Feature

Slim tenderen 
bezorgt Amsterdam 
grootste zeesluis
JOHN VERSLEIJEN

Amsterdam krijgt in 2019 weer de 

beschikking over de grootste zeesluis 

van de wereld. Dat blijkt uit het recente 

gunningsbesluit van Rijkswaterstaat 

(RWS) aan het bouwconsortium OpenIJ. 

De nieuw te bouwen poort voor het 

Noordzeekanaal is straks met een 

breedte van zeventig meter precies 

twee meter breder dan de huidige 

titelhouder, de onlangs opgeleverde 

Deurganckdoksluis bij Antwerpen. 

Ingenieursbureau 

Deltares heeft een 

schaalmodel van 

de nieuwe zeesluis 

gebouwd om onder 

meer de krachten van 

de schepen in de sluis 

en de uitwisseling van 

zout en zoet water te 

onderzoeken. 

Foto: Deltares
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Feature 9

V oor bouwheer Rijkswaterstaat is de 
nieuwe wereldtitel slechts een aardi-
ge bijkomstigheid maar ‘zeker geen 
overweging in het besluitvormings-
proces geweest’, zegt projectmana-
ger Jaap Zeilmaker van Rijkswater-

staat, verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe 
IJmuidense zeesluis. In het voortraject voor de techni-
sche haalbaarheid werden drie varianten bestudeerd 
waarbij lengte (500 meter) en diepte (18 meter) iden-
tiek waren, maar de breedte afweek. Zo was er een op-
tie voor een kleine sluis met een breedte van 60 meter, 
maar die viel al vrij snel af als te krap voor de groeiam-
bities van de Amsterdamse haven. Een voorkeursvari-
ant van 65 meter paste precies bij de begroting (850 
miljoen euro), de toekomstige groei van de ladingstro-
men van de Amsterdamse haven (125 miljoen ton) en 
de te verwachten schaalvergroting in de scheepvaart. 
Daarnaast was er nog een luxe-variant van 70 meter 
waarop de bouwconsortia in het tenderproces ‘werden 
uitgedaagd’ hun tanden stuk te bijten zolang het maar 
binnen de gestelde kostprijs kon worden uitgevoerd. 

Bonuspunten 
Dat RWS uiteindelijk voor deze laatste luxevariant van 
70 meter kon kiezen binnen de oude begroting was dan 
ook eigenlijk het directe resultaat van slim tenderen 
van de rijksdienst. ‘De bouwconsortia die hebben mee-
gedaan aan de tender, kregen voor elke meter extra bo-
ven de gestelde 65 meter bonuspunten toegekend, legt 
Zeilmaker uit. ‘Uiteindelijk hebben alle bouwconsortia 
off ertes uitgebracht voor een sluis van 70 meter breed 
binnen de gestelde begroting’, zegt hij. Een uitkomst 
waar volgens Zeilmaker vooral Amsterdam als medefi -
nancier van de zeesluis bijzonder blij mee was. ‘Amster-
dam wenste al in het voortraject een bredere sluis dan 
de voorkeursvariant van 65 meter. Die hebben ze nu  
binnen het budget ook gekregen.’
Waarom die vijf meter extra nodig is, wordt niet echt 

duidelijk in het groot aantal voorstudies dat voor de 
sluis is gemaakt, inclusief de voorkeursvariant van 18 
meter diep, 500 meter lang en 65 meter breed. Met die 
sluisdimensies kon Amsterdam volgens minister Mela-
nie Schultz van Infrastructuur zonder veel problemen 
de doelstelling van de haven van Amsterdam halen. 
Waarom dan toch groter?
Zeilmaker moet over de telefoon even diep nadenken 
welke voordelen die vijf extra meters precies bieden. ‘Ik 
moet hier afgaan op wat de specialisten mij weer hebben 
ingefl uisterd. Zeeschepen, vooral in de cruisesector, 
worden steeds breder. Daarnaast wordt het straks mak-
kelijker en vooral sneller zeeschepen de zeesluis in te 
manoeuvreren. Je hebt daar te maken met tegenstromen 
en ook de wind is een belangrijke en onberekenbare fac-

tor bij het invaren van de sluis. Je hebt bij de sluismon-
ding toch te maken met een muizengaatje. Hoe breder 
dat dan is, hoe gemakkelijker en vooral ook hoe veiliger 
het scheepsverkeer kan worden afgewikkeld. Dat waren 
de belangrijkste overwegingen om de 70 meter mee te 
nemen in het tenderproces. Je krijgt met die bredere 
sluis dan ook een stuk meer toekomstbestendigheid van 
de sluis. Het is niet zo dat wij daarmee per se straks weer 
de grootste zeesluis van de wereld wilden hebben. Dat 
was voor ons zeker geen overweging.’                   
Volgens Zeilmaker veranderen lengte en diepgang in de 
scheepvaart niet zo zeer. De diepgang is ook begrensd 
door de ligging van de Velsertunnel in het Noordzeeka-
naal, voegt hij er aan toe. ‘Die ligt op 13,75 meter diepte.’ 

Dieper stekende bulkschepen, de IJ-geul voor de zeesluis 
laat een diepgang van maximaal 17.80 meter toe, moeten 
voor de sluis worden gelichterd. Cruiseschepen liggen 
niet zo diep en containerschepen kunnen door het ver-
voer van lege containers worden afgeregeld op de ge-
wenste diepgang. Dat de sluis toch een diepgang heeft 
van 18 meter heeft te maken met de veilige marge die er 
nodig is tussen de onderkant van het schip en de bodem 
van de sluis bij laag tij en om een snellere waterverplaat-
sing te creëren als een groot schip de sluis invaart, zegt 
Zeilmaker. Met een diepte van 18 meter hoeft de scheep-
vaart ook niet langer rekening te houden met laag water 
in IJmuiden en kunnen de schepen het Noordzeekanaal 
24 uur per dag bereiken. 
 
Schaalvergroting
Het havenbedrijf Amsterdam onderschrijft dat met de 
extra 5 meters vooral wordt geanticipeerd op verdere 
schaalvergroting in de scheepvaart. ‘De algemene 
trend bij grotere schepen is dat zij zich vooral in de 
breedte en in mindere mate in diepgang of lengte ont-
wikkelen. Een 70 meter brede sluis is in vergelijking 
tot een 65 meter brede sluis dus beter uitgerust om de 
ontwikkelingen in de scheepsomvang op te vangen en 
dus meer toekomstbestendig’, meldt de woordvoerder 
van het Amsterdamse havenbedrijf. ‘Daarnaast ver-
groot een bredere sluis ook de bewegingsruimte en 
nautische veiligheid. Cruiseschepen en schepen met 
een hoge lading, zoals containerschepen, vangen veel 
wind. Door deze wind wordt de invaart naar de sluis 
momenteel bemoeilijkt. Deze schepen hebben daar-
om meer nautische manoeuvreerruimte nodig. Een 
sluis met grotere afmetingen zorgt voor meer bewe-
gingsruimte en meer comfort bij het invaren van de 
sluis en vergroot de nautische veiligheid. Door de ex-
tra breedte is er ook meer ruimte voor het water om 
weg te stromen bij grote schepen, waardoor het in- en 
uitvaren sneller gaat en dus het totale schutproces 
sneller verloopt’, voegt zij er aan toe. 

De sluismonding is eigenlijk 

maar een muizengaatje.

Oude Noordersluis kostte 20 miljoen gulden

De oude Noordersluis van Amster-
dam was bijna veertig jaar (1929-
1967) de grootste zeesluis van de we-
reld. Opvallend detail daarbij was 
dat Amsterdam destijds het record 
verloor aan de Antwerpse Zandvliet-
sluis. De Noordersluis (400 meter 
lang, 50 meter breed en 15 meter 
diep) was geschikt om schepen uit 
alle categorieën tot maximaal 45 me-
ter breed te schutten. Vooral voor de 
containervaart, maar ook in de bulk-
vaart en in toenemende mate in de 
cruisevaart was deze breedte van de 
sluis niet lager toereikend, aldus ha-
venbedrijf Amsterdam.
 
Net als met de nieuwe sluis duurde 
het bijna 25 jaar voor de plannen 
voor de oude Noordersluis in 1929 
konden worden uitgevoerd. Al in 
1907 was er een commissie in het le-
ven geroepen om zich over het 
vraagstuk van de toenmalige verou-
derde sluis uit 1867 bij IJmuiden te 
buigen. De werkgroep concludeerde 
vier jaar later dat een nieuwe sluis 
moest worden gebouwd met een 
lengte van 360 meter, een breedte 
van 40 meter en 14 meter diepte. 

Toen al de eerste maatregelen voor 
de bouw waren  getroff en, brak de 
Eerste Wereldoorlog uit en werden 
de plannen stopgezet. Na de oorlog 
werd gekeken naar een nieuwe sluis 
die ook voor de verre toekomst zou 
voldoen aan de grotere scheepsaf-
metingen. Daarom werd uiteindelijk 
besloten tot een aanzienlijke op-
schaling van de sluis, die bijna 400 
meter lang en bijna 50 meter breed 
zou worden.
De kosten van het gehele werk wer-
den geraamd op 20 miljoen gulden. 
Het gehele Noordzeekanaal zou ver-
der worden uitgediept van de be-
scheiden 9 meter naar 15 meter. Voor 
de Noordersluis moest uiteindelijk 2 
miljoen kubieke meter zand worden 
uitgegraven. Dit zand werd hoofdza-
kelijk gebruikt om nieuwe bouwper-
celen in Amsterdam mee op te ho-
gen.
Verder werden voor de Noordersluis 
ruim 225.000 ton gewapende beton 
en 15.000 heipalen verwerkt. Dat is 
waarschijnlijk ook de verklaring 
waarom Duitse vernielingsploegen 
in 1945 er niet in zijn geslaagd het 
sluizencomplex op te blazen. 

Grootste sluizen van de wereld
1. NIEUWE ZEESLUIS IJMUIDEN
De nieuwe sluis voor het Noordzeekanaal heeft een lengte van 500 meter en is 18 meter 

diep. Door de breedte van 70 meter wint de nieuwe sluis het straks op de oplevering in 

2019 van zijn voorgangers. 

 

2. DEURGANCKDOKSLUIS ANTWERPEN
De onlangs gebouwde Deurganckdoksluis in Antwerpen is de huidige recordhouder. 

De sluis is even groot en breed als de Berendrechtsluis, maar wel met 17,80 meter ruim 

4 meter dieper.  

3. BERENDRECHTSLUIS ANTWERPEN
De Berendrechtsluis met een lengte van 500 meter, breedte van 68 meter en diepte van 

13,58 meter was sinds 1989 de grootste sluis ter wereld. Dat is ze ruim 25 jaar gebleven.

4. PIERRE VANDAMMESLUIS ZEEBRUGGE
De Pierre Vandammesluis is 500 meter lang, 57 meter breed en 18,5 meter diep en werd 

in 1985 opgeleverd.

5. ZANDVLIETSLUIS ANTWERPEN
België kreeg met de Zandvlietsluis (500 meter lengte, 57 meter breedte en 13,58 meter 

diep) in 1967 de grootste zeesluis van de wereld. 

6. NIEUWE PANAMAKANAAL
Klaar in de loop van dit jaar is de kolk van de nieuwe sluis 427 meter lang, 55 meter breed 

en 18,3 meter diep.

7. FRANÇOIS PREMIER-SLUIS LE HAVRE
De sluis (1972) is 401 meter lang, 67 meter breed en 24 meter diep en was noodzakelijk 

voor de havenuitbouw van Le Havre.

8. NOORDERSLUIS IJMUIDEN
De sluis van 400 meter lang, 50 meter breed en 15 meter diep werd in 1929 in gebruik 

genomen en was bijna veertig jaar lang de grootste sluis van de wereld.

9. EINFAHRT-SLUIS WILHELMSHAVEN
Deze sluis bestaat sinds 1972 en heeft een lengte van 390 meter, een breedte van 

60 meter en een diepte van 13,65 meter. Ze verbindt de rivier Innenjade met de 

havendelen van Wilhelmshaven en het Oost-Friese Ems-Jadekanaal. 

In de sluis uit 1929 is zo’n 225.000 ton staal en beton verwerkt. Foto: Beeldbank RWS
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ten in Vlissingen-Oost, failliet. Het bedrijf, waar 450 
mensen werkten, raakte in moeilijkheden door de eco-
nomische crisis en steeds scherpere milieu-eisen. Tot 
overmaat van ramp werd een paar maanden geleden op 
het voormalige Thermphos-terrein asbest gevonden. 
Aluminiumproducent Zalco ging al eerder failliet, wat 
600 mensen hun werk kostte. Het heeft inmiddels sterk 
afgeslankt een doorstart gemaakt.

Deuk
De vrijage van de Zeeuwse havens met Rotterdam heeft 
haar beste dagen inmiddels ook gehad. Deze zomer liep 
de liefde een nieuwe deuk op toen de Sif Groep uit 
Roermond, die plannen had voor een vestiging in Vlis-
singen-Oost voor de productie van onderdelen voor 
windmolens, besloot toch maar voor de Tweede Maas-
vlakte in Rotterdam te kiezen. Daarmee liep Vlissingen 
tweehonderd directe en driehonderd indirecte arbeids-
plaatsen mis.
Erger nog was dat het beeld van Zeeland als grote loca-
tie voor de windmolenoff shore er zware schade door 
opliep. De CDA-fractie in de Provinciale Staten van 
Zeeland stelde vragen en wees er daarin op dat Sif door 
Rotterdam zou zijn aangelokt door lagere grondprijzen 
dan Zeeland bereid was aan te bieden. Verbrugge Ter-
minals, een logistieke dienstverlener aan Sif, stelde dat 
de Roermondse onderneming bereid was 75 miljoen 
euro in de nieuwe vestiging te investeren. Het windmo-
lenbedrijf van Verbrugge verkast nu ook naar Rotter-
dam.
Het ontlokte Zeeland Seaports in juli dit jaar een vrij 
zure reactie. Het had al het mogelijke gedaan om Sif 

Een fusie zit er voorlopig niet in. Maar 
het Havenbedrijf Gent en Zeeland 
Seaports zijn wel net terug van een 
gezamenlijk bezoek aan de Baltische 
Staten om in dat deel van Europa de 
voordelen van de havens van Gent, 
Vlissingen en Terneuzen uit te me-

ten. De havenbedrijven uit Zeeland en Oost-Vlaande-
ren trekken tegenwoordig steeds vaker samen op. In 
juni waren ze prominent aanwezig op de logistieke 
vastgoedvakbeurs ‘Provada’ in Amsterdam om er de in-
vesteringsmogelijkheden in de Kanaalzone tussen Gent 
en Terneuzen over het voetlicht te brengen.
De twee presenteren zich tegenwoordig ook gezamen-
lijk op beurzen die het gebruik van duurzame brand-
stoff en moeten bevorderen. Een jaar geleden bezoch-
ten ze gezamenlijk de havens van Malmö en Kopenhagen. 
De Zweedse en Deense haven hebben Gent, Vlissingen 
en Terneuzen zich als voorbeeld gesteld voor hun eigen 
samenwerking: havens uit twee verschillende Europese 
lidstaten die één economische zone in ons werelddeel 
delen en daar met zijn tweeën het beste van proberen 
te maken.
Daarbij lijkt Gent wel iets voor te liggen op de Zeeuwse 
havens. Zeeland zette het plan voor een nieuwe, grote 
containerterminal, Westerschelde Container Terminal, 
met een capaciteit van twee miljoen teu per jaar, vorig 
jaar voorlopig in de ijskast, nadat PSA het als kandidaat 
voor de exploitatie had laten afweten. In de bulkover-
slag en de industrie leed Zeeland ook enkele grote ver-
liezen.
In 2012 ging Thermphos, fabrikant van fosfor en fosfa-

De maritieme geschiedenis 

van Vlissingen gaat ver 

terug. Al in de 13e eeuw 

werd er in de haven 

gehandeld in huiden, zout, 

haring, teer en wol. In die 

zelfde tijd was Vlissingen 

ook berucht als 

zeeroversnest, en als 

thuishaven van admiraal 

De Ruyter. De activiteiten 

in de andere Zeeuwse 

haven, Terneuzen, hingen 

altijd al nauw samen met 

de ontwikkelingen in het 

havengebied van Gent. Het 

ontstaan van Ter Nose, het 

huidige Terneuzen, vond 

plaats rond 1300. In dit 

dossier aandacht voor de 

huidige positie van de 

Zeeuwse havens én hun 

band met Gent.

Zee
op 
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Rotterdam heeft alles 

geprobeerd om de Zeeuwse 

havens te frustreren.

Illustratie: Barry Hage

Er komt onder meer een opleidingscentrum in Terneu-
zen en een proeff abriek in de Gentse haven. Er is ook 
ruimte voor andere industrie, want het Gentse Kluizen-
dok en de Axelse Vlakte aan Zeeuwse kant gaan samen 
700 hectare aan bouwgrond voor de industrie aanbie-
den. ‘Bio Base Europe’ is overigens geen nieuw feno-
meen. In Gent werd vijf jaar geleden al een proeff abriek 
geopend, waar nu veertig mensen werken. Op termijn 
worden dat er vierhonderd, zegt topman Wim Soetaert 
van BBE Pilot Plant.

Korte lijnen
De Zeeuwse havens wenden de blik nu dus uitdrukke-
lijk naar het zuiden. Sommige andere noorderlingen 
doen hetzelfde. Zo bijvoorbeeld de 44-jarige John Hol-
lander, sinds een aantal maanden de nieuwe haven-
meester van Vlissingen-Oost. Hollander, een Rotter-
dammer van geboorte, werkte voor het Havenbedrijf 
Rotterdam zeven jaar in Oman, om de haven van Sohar 
te ontwikkelen tot internationaal industriegebied.
Terugkeren naar het Rotterdamse havenbedrijf wilde 
hij niet. In Zeeland heeft hij ‘korte lijnen’ ontdekt. Daar 
is alles ‘goed doordacht, dicht op de klant’. De relaxte 
levenshouding van de Zeeuw spreekt hem ook meer aan 
dan die van de Randstedeling. Hoe doordacht de Zeeuw-
se havens met hun toekomst omgaan zal overigens nog 
moeten blijken uit het nieuwe ‘strategische master-
plan’, waaraan interim-topman van Zeeland Seaports 
Jan Lagasse, een Bruggenaar die woont in Knokke, de 
laatste hand legt. Lagasse zal daarbij onder meer broe-
den op de ideale samenwerkingsvorm voor de havenbe-
drijven van Zeeland en Gent.

naar Vlissingen te halen en was zelfs onder de rende-
mentsnorm van 8% gedoken die de aandeelhouders in 
het havenbedrijf aan de aanbieding van A-locaties aan 
diep zeewater stellen. Maar Rotterdam deed Sif een 
voorstel voor vestiging op de nog deels lege Tweede 
Maasvlakte, die volgens Zeeland Seaports ‘niet te mat-
chen’ was. ‘De haven van Rotterdam is blijkbaar bereid 
en in staat om een markt te kopen’, luidde het.
De Zeeuwse havens konden intussen wel pronken met 
de aantrekking van een grote bananentrafi ek van Chi-

quita, het binnenhalen van Scheepswerf Reimerswaal 
en de komst van het Amerikaanse bedrijf AES, dat in de 
Sloehaven een opslagbedrijf voor ‘groene energie’ in-
richt. Het betreft hier een zogeheten ‘accucentrale’, die 
de tijdelijke opslag verzorgt van energie die met wind- 
en zonnestroom is opgewekt. Het is de eerste ‘super-
batterij’ van deze soort op het vasteland van Europa.
De scheiding van Rotterdam pruttelt in Zeeland echter 
nog steeds na. Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen 
zei begin deze maand in de Zeeuwse media dat Zeeland 

zich veel meer moet richten op Vlaanderen. De samen-
werking met Rotterdam en Vlaanderen heeft de provin-
cie maar weinig gebracht, is zijn oordeel. Volgens Lo-
nink, begonnen aan zijn derde ambtstermijn in de 
Zeeuws-Vlaamse havenstad, heeft Rotterdam ‘alles ge-
probeerd om ontwikkelingen in de Zeeuwse havens te 
frustreren’. Dat zou Zeeland minstens tientallen mil-
joenen euro’s hebben gekost.

Samen in de top-tien
Lonink, in zijn kwaliteit van burgemeester van Terneu-
zen aandeelhouder in Zeeland Seaports, vindt dat de 
Zeeuwse havens binnen vijf jaar moeten samengaan 
met die van Gent. Dat vindt ook Daan Schalck, direc-
teur van het Gentse havenbedrijf. Elk afzonderlijk zijn 
Gent en de Zeeuwse havens kleine spelers op het Euro-
pese toneel, maar samen behoren ze wel tot de top-tien.
Gent en Terneuzen hebben natuurlijk een prachtig per-
spectief met de aanleg van de nieuwe grotere zeesluis 
in het kanaal tussen beide havens. Dat kanaal, vermoe-
delijk klaar in 2021, zal de gehele Kanaalzone, die Gent 
en Terneuzen over een lengte van meer dan dertig kilo-
meter delen, een forse impuls geven. Hier kan zich 
meer industrie gaan vestigen, die zonder overslag el-
ders kan worden bediend met schepen van 140.000 ton 
deadweight en een maximale diepgang van 14,5 meter. 
In de sluis en de uitbreiding van het kanaal tussen bei-
de steden steken de Belgische en Nederlandse overheid 
samen twee miljard euro, waarvan het leeuwendeel uit 
België komt.
De twee havens mikken op de ontwikkeling van alter-
natieve brandstoff en onder de naam ‘Bio Base Europe’. 

euwse havens 
vrijersvoeten

FOLKERT NICOLAI

De Zeeuwse havens drijven af naar het 
zuiden. De samenwerking met Gent bevalt 
toch een stuk beter dan de incidentele 
tegenwerking door Rotterdam.

NIEUWSBLAD TRANSPORT  2-8 SEPTEMBER 2015



driven by dedication

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en

toegankelijke mensen, dat is ons karakter. Wanneer

je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met 

professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is

ook ons belang. Klanten komen op de eerste plaats. Altijd. 

Wij weten wat belangrijk is voor uw bedrijf. Dat zit in ons 

karakter en is een van onze specialiteiten:

 heliport

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

  gespecialiseerde terminals voor een breed scala  

aan lading

  u kunt ons 24/7 bereiken op +31 (0)115 647400

www.zeelandseaports.com

Het zit in ons karakter

Exporteren is niet alleen een boeiende, maar ook een

spannende onderneming waar veel bij komt k ijken. 

Het handboek Exporteren doe je zo biedt inzicht in 

de praktische kant van handel drijven over de grens. 

Aan de hand van sprekende voorbeelden uit de praktijk 

en een heldere indeling komt export voor iedereen 

binnen handbereik.

Bestel nu via www.moevers.nl

Het handboek 
voor de 
startende en 
ervaren 
exporteur

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

€32,50 344 pagina’s
ISBN 9789490 415211
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Aan de Quarleshaven in het Sloegebied 
huurt BTZ een bulkloods van Zeeland 
SeaPorts. Ook is de kade gehuurd voor 
boord-boord overslag van droge en 
natte bulk.
‘De Zeeuwse haven is altijd al sterk in 

bulkgoederen. Met de komst van BTZ wordt de bulk-
goed verwerkende dienstverlening nog verder uitge-
breid. BTZ concentreert zich op ladingstromen die tot 
nu toe nog niet of nauwelijks naar de haven kwamen. 
Denk aan wood pellets (houten korrels die onder meer 
gebruikt worden in biomassacentrales), zout en 
schroot’, aldus Marijn van Nispen, CEO van Bulk Ter-
minal Zeeland. ‘BTZ brengt nieuwe handel/lading naar 
de haven en nieuwe vormen van dienstverlening. De 
terminal wordt een multifunctionele terminal.’ 
De nieuwe terminal levert 50 tot 100 directe en indirec-
te arbeidsplaatsen op, onder meer via de aanstelling van 
terminalmedewerkers. ‘BTZ is onderdeel van de STT 
Group. Dit is een groep van bedrijven waaronder STT 
Agency, Zeeland Maritime Cleaning, Corec BV en 
Cruiseport BV’, zo verklaart Van Nispen de achtergrond 
van de initiatiefnemers. BTZ pacht het beschikbare ter-
rein van Zeeland Seaports en huurt tevens de aanpalen-
de loods van ZSP.
Zeeland Seaports laat in een reactie weten blij te zijn 
met de komst van de nieuwe bulkterminal. ‘Als haven-
bedrijf is Zeeland Seaports voortdurend bezig met het 
ontwikkelen van de haven. BTZ is een bedrijf dat nieu-
we ladingstromen en activiteiten aantrekt. Activiteiten 

die goed zijn voor de economie van de regio en voor de 
werkgelegenheid in de regio.’
Momenteel zijn er ongeveer tien klanten voor BTZ. Maar 
dat aantal zal snel groter worden. Van Nispen: ‘Omdat er 
voldoende commitment van klanten was, hebben we be-
sloten deze stap te nemen. Zo werken we samen met de 
Rotterdamse rederij Vertom Shipping, dat is een belang-
rijke klant van ons. Daarnaast hebben we op dit moment 
een tiental potentiële klanten in zicht afkomstig uit Zuid-
Europa, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.’ Met Ver-
tom zijn overigens geen volumeafspraken gemaakt.

De CEO hoefde niet lang na te denken over de vesti-
gingslocatie van de terminal. Er werd een locatie met 
potentie gezocht, die hij in Vlissingen gevonden denkt 
te hebben. ‘BTZ heeft zich in de haven van Zeeland Sea-
ports gevestigd omdat dit een haven in ontwikkeling is 
met goede mogelijkheden op het gebied van uitbreiding 
van terrein en handel. Bovendien is het een open haven 
met een goede en snelle toegang tot de Noordzee. Dat 
is belangrijk voor de diensten die wij aanbieden.’

Dit is een haven met goede 

uitbreidingsmogelijkheden.

Zout en schroot naar Zeeland

Foto: NT Archief

MALINI WITLOX

In januari 2015 is Bulk Terminal Zeeland (BTZ) opgericht. Sinds deze zomer exploiteert BTZ een terminal voor 

bulk, breakbulk en projectcargo in de haven van Vlissingen.

GROOT IN BULK
De Zeeuwse haven is groot 

door het vervoer van bulkgoe-

deren (droge en natte bulk). 

Natte bulkgoederen die in 

Zeeland volop worden 

overgeslagen zijn bijvoorbeeld 

aardolie, vloeibare kunstmest 

en LPG. Grote spelers in de 

natte bulksector bij Zeeland 

Seaports zijn onder meer 

Vopak en Oiltanking Terneu-

zen. Klanten voor natte bulk 

zijn bijvoorbeeld de industrie- 

en productiebedrijven in de 

Kanaalzone van Terneuzen en 

in Vlissingen. In 2014 werd er 

circa 14,5 (+13% t.o.v. 2013) 

miljoen ton aan natte bulk 

overgeslagen in de Zeeuwse 

havens.

Droge bulkgoederen die in 

Zeeland worden overgeslagen 

zijn bijvoorbeeld kolen, 

ijzererts, graan en meststoffen. 

Droge bulk speelt in de havens 

van Zeeland Seaports een 

belangrijke rol. Grote spelers 

op het gebied van droge bulk 

in Zeeland zijn onder andere 

Ovet en Verbrugge Terminals. 

Beide bedrijven bieden alle 

gevraagde faciliteiten in de 

logistieke keten aan  – denk 

aan opslag, distributie en 

transhipment (het overladen 

van schepen).

In 2014 werd in de Zeeuwse 

havens ruim 11 (+5% t.o.v. 2014) 

miljoen ton aan droge bulk 

overgeslagen.

GEHUURDE KRANEN
Bulk Terminal Zeeland (BTZ) 

heeft een langlopende 

pachtovereenkomst gesloten 

met Zeeland Seaports voor het 

terrein van de voormalige 

Flushing Marine Terminal aan 

de Quarleshaven. De Flushing 

Marine Terminal is ooit door de 

Rotterdamse ondernemer Nico 

Vervat als containerterminal 

ontwikkeld, maar is nooit voor 

dat doel gebruikt. 

BTZ denkt jaarlijks rond een 

miljoen ton te behandelen. De 

locatie is dankzij een diepgang 

van 11,5 meter geschikt voor 

Panamax-bulkcarriers van zo’n 

65.000 ton. De terminal heeft 

een oppervlakte van ongeveer 

35.000 vierkante meter en is 

voorzien van een kade van 225 

meter. Op het terrein staan 

drie loodsen van samen zo’n 

6.000 vierkante meter, die 

geschikt zijn voor de opslag 

van agribulk. BTZ beschikt nog 

niet over eigen overslagmate-

rieel, maar huurt dat naar 

behoefte in. Op termijn wordt 

er ook geïnvesteerd in eigen 

kranen.
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Visit the future, feel the passion.
• Grootste vakevent in de Benelux

• Meer dan 280 exposanten

• Conferentieprogramma met o.a. Jean D’Amour, minister verantwoordelijk 

voor Transport en voor de Uitvoering van Maritieme strategie (Quebec), 

keynote speaker Gunter Pauli en Port of Antwerp met “Projectoproep 

voor milieuvriendelijke havenwerktuigen”

The networking hub for transport & logistic professionals.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Ad Leijten Transport, gevestigd op 

industrieterrein Hazeldonk te 

Breda, heeft onlangs het Keur-

merk Transport & Logistiek van 

TLN ontvangen. Het bedrijf  is 

gespecialiseerd in het transport 

van zeecontainers vanuit de 

havens van Rotterdam en 

Antwerpen naar afnemers in de 

regio Breda. Dit voorjaar vierde 

het bedrijf het 25-jarig bestaan.

Transportbedrijf Hazewinkel & 
Slebos, gevestigd in Oldenzaal, 

heeft onlangs een Volvo FH 420 

8x4 widespread C-Ride gestuurde 

asfaltkipper in gebruik genomen. 

De compacte vrachtwagen is 

uitermate geschikt om op 

moeilijk bereikbare plaatsen te 

komen door de wendbaarheid. De 

truck is multifunctioneel doordat 

de kipper ook ingezet wordt als 

trekkende eenheid voor onder 

meer diepladers. Walsen, asfalt-

machines en diverse grondverzet-

machines kunnen hierdoor in één 

transportbeweging worden 

vervoerd, waarna de kipper 

vervolgens wordt ingezet in het 

asfaltvervoer. Het wagenpark van 

Hazewinkel & Slebos bestaat uit 

twintig trucks in diverse confi gu-

raties. Het bedrijf is gespeciali-

seerd in transport van zand, grind, 

asfalt, grond, containers en slib. 

HelloFresh, een bedrijf dat 

maaltijdboxen aan huis levert, 

heeft een nieuw distributiecen-

trum geopend in Etten-Leur. De 

distributie zal vooral op de 

Belgische markt gericht zijn. 

HelloFresh ging daar dit jaar van 

start en blijkt een succes. Het 

bedrijf levert wekelijks alle 

ingrediënten voor drie of vijf 

maaltijden in één box aan huis. 

De klanten (abonnees) koken zelf 

met de ingrediënten uit hun 

pakket.

Sluyter Logistics uit Moerdijk 

heeft achttien Renault-trucks 

aangeschaft. De levering bestaat 

uit negen Renault Trucks T 380 

trekkers, twee Renault Trucks T 

380 bakwagens en zeven Renault 

Trucks D-Wide bakwagens. Vier 

Renault Trucks T worden ingezet 

als LZV-combinatie. De voertuigen 

worden gebruikt voor internatio-

naal transport en fi jnmazige 

distributie in alle regio’s van 

Nederland, België en Luxemburg. 

Sluyter Logistics is als logistieke 

dienstverlener actief op het 

gebied van zee- en luchtvracht-

groupage en distributievervoer, 

warehousing, dedicated vervoer, 

en container transport. Dagelijks 

heeft Sluyter Logistics ruim 300 

eenheden op de weg. 

Van Duijn Transport uit De Lier 

heeft het wagenpark uitgebreid. 

Alle nieuwe voertuigen werden 

voorzien van een Carrier koelma-

chine. De nieuwe trailers en 

bakwagencombi’s zijn inmiddels 

actief in het vervoer van hangend 

vlees, en van bloemen en planten.   

Van Duijn heeft nu een wagen-

park van 142 trekkende eenheden. 

Verreweg de meeste trucks en 

trailers, zo’n honderd stuks, zijn 

actief op routes naar de Britse 

eilanden. Daarnaast rijden de 

trucks van Van Duijn op bestem-

mingen in Noorwegen, Duitsland 

en Frankrijk.

SBO in Andelst heeft er een nieuw 

speciaal voertuig bij: een kipop-

leggerchassis waarop een 

mixertank voor gietasfalt is 

geplaatst. De oplegger wordt door 

SBO ingezet voor het transport 

van vloeibaar gietasfalt. De unieke 

eigenschappen van gietasfalt 

zorgen voor een groeiende 

afzetmarkt.

PostNL en Thuisbezorgd.nl slaan 

de handen ineen. De bedrijven 

starten in Amsterdam-Zuid een 

proef met het bezorgen van 

maaltijden die uit de keukens 

komen van duurdere restaurants. 

Het nieuwe concept heet Home 

Dining. Het is volgens PostNL een 

antwoord op de toenemende 

vraag vanuit consumenten om 

vanuit kwaliteitsrestaurants, die 

normaliter niet bezorgen, 

maaltijden thuisbezorgd te 

krijgen. In eerste instantie wordt 

de proef gestart met zes kwali-

teitsrestaurants in Amsterdam-

Zuid. Thuisbezorgd.nl werkt in het 

proefconcept samen met Local 
Express, een initiatief van PostNL, 

dat inspeelt op de behoefte van 

consumenten om bestellingen 

dezelfde dag te ontvangen.

Werkgeversorganisatie Koninklijk 
Nederlands Vervoer (KNV) is deze 

week verhuisd naar een nieuwe 

locatie. Het kantoor op het 

Haagse Spui is ingeruild voor de 

Malietoren in Den Haag. KNV zit 

nu samen met VNO-NCW in één 

pand, omdat het graag de 

samenwerking met de onderne-

merswereld versterkt. 

BEDRIJFSNIEUWS

R ecent zijn er verschillende bedrijven in 
de retailsector geweest waaraan surse-
ance van betaling is verleend of die fail-
liet zijn verklaard of op andere wijze in 
fi nanciële problemen zijn gekomen. 
Het is goed denkbaar dat de vervoer-

ders en expediteurs (hierna: ‘logistieke dienstverle-
ners’) die het vervoer van de goederen van deze retail-
bedrijven vanuit Azië naar ons land (doen) verzorgen, 
nog grote hoeveelheden aan vracht, invoerrechten en 
andere bijkomende kosten hadden uitstaan toen dui-
delijk werd dat deze retailbedrijven in fi nanciële pro-
blemen waren gekomen. De vraag is wat een vervoer-
der of expediteur dan kan doen teneinde zijn rechten 
veilig te stellen. Het advies is: alles op slot gooien!
Hoe gooit een logistieke dienstverlener alles op slot? 
Dit kan middels het uitoefenen van een retentierecht 
op alle lading die men als logistieke dienstverlener on-
der zich heeft voor de desbetreff ende klant. Dit betreft 
lading die zich aan boord van schepen bevindt of in een 
ander vervoermiddel, maar ook lading die op de termi-
nal staat of in een opslagloods. In mijn artikel in 
Nieuwsblad Transport van 17-23 september 2014 heb ik 
al uiteengezet hoe een retentierecht kan worden uitge-
oefend op lading en voor welke vorderingen een reten-
tierecht kan worden uitgeoefend. Voor een meer gede-
tailleerde bespreking van de rechtsfi guur ‘retentierecht’ 
verwijs ik dan ook naar dit artikel. Hieronder zal ik in 
het kort nogmaals de wijze van uitoefenen van een re-
tentierecht bespreken.

Geen uitlevering
Een retentierecht oefent men als volgt uit. Nadat dui-
delijk is geworden dat surseance van betaling is ver-
leend aan de klant, of nadat de klant failliet is verklaard, 
is het aan te raden om onmiddellijk aan alle partijen die 
betrokken zijn bij het vervoer schriftelijk mee te delen, 
dat een retentierecht wordt uitgeoefend op de lading 
die de logistieke dienstverlener onder zich heeft. In de 
schriftelijke mededeling dient te worden vermeld dat 
de lading niet zal worden uitgeleverd alvorens de open-
staande kosten zijn betaald. De betrokken partijen aan 
wie de mededeling wordt verzonden kunnen zijn de af-
lader (shipper op het cognossement), de ontvanger 
(consignee), notify party zoals vermeld op het cognos-

sement, partij van wie men vermoedt dat deze de eige-
naar is van de lading (koper of verkoper) en eventueel 
de bewindvoerder of curator. 
Hoever het retentierecht strekt en of ook een retentie-
recht kan worden uitgeoefend voor oude vorderingen 
die betrekking hebben op andere lading dan de lading 
waarop een retentierecht wordt uitgeoefend, hangt af 
van hetgeen is overeengekomen met de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij de vervoerovereenkomst. 
Om een retentierecht te kunnen uitoefenen moet men 
de goederen onder zich hebben en de macht daarover 
uitoefenen. De vervoerder zal over het algemeen de 
goederen onder zich hebben en daarop een retentie-
recht kunnen uitoefenen. De goederen zullen namelijk 
zijn geladen op het vervoermiddel (schip, trein of 
truck) van de vervoerder, dan wel in de opslagloods of 
op de terminal staan. Echter, voor een expediteur kan 
het lastiger zijn om een retentierecht uit te oefenen. 
Een expediteur krijgt doorgaans de goederen niet feite-
lijk onder zich. Het enige dat de expediteur in zijn han-
den krijgt zijn de cognossementen of andere vervoers-
documenten. Uiteraard zou de expediteur op deze 
documenten een retentierecht kunnen uitoefenen en 
meedelen dat deze niet zullen worden afgegeven, tenzij 
de openstaande kosten worden betaald. Echter, het is 
zeer de vraag of het uitoefenen van een retentierecht 
op de vervoerdocumenten uiteindelijk tot betaling zal 
leiden. Als alternatief zou de expediteur kunnen over-
wegen om de lading in ontvangst te nemen van de ver-
voerder tegen bijvoorbeeld presentatie van de cognos-
sementen. De lading zou de expediteur dan kunnen 
opslaan in zijn loods, of indien hij zelf niet over (vol-
doende) opslagruimte beschikt, kunnen laten opslaan 
door een derde opslaghouder. In dat laatste geval ko-
men de opslagkosten in beginsel voor rekening van de 
expediteur, waarbij het risico speelt dat de expediteur 
deze kosten niet kan verhalen op zijn klant. Dit is iets 
waar de expediteur rekening mee zal dienen te houden, 
indien hij er voor kiest om op deze wijze een retentie-
recht uit te oefenen op de lading. 
Kortom: mocht de logistieke dienstverlener worden ge-
confronteerd met een klant aan wie surseance van be-
taling is verleend of die failliet is verklaard, dan is het 
advies: alles op slot gooien en een retentierecht uitoe-
fenen.

Deur op slot bij 
failliete klant

JULIAN VAN DE VELDE, 

ADVOCAAT BIJ SMALLEGANGE

Hoewel de economie 

weer aantrekt, blijft het 

mogelijk dat de klant 

van een logistieke 

dienstverlener in 

fi nanciële problemen 

komt. Door een 

retentierecht uit te 

oefenen kan de schade 

beperkt worden.
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zienlijk meer kwijt. In oktober 2013 
raamden de Duitse spoororganisa-
ties VDI en VPI de investering in de 
voorziening van alle 180.000 spoor-
wagens op de Duitse rails van LL-
remblokken op ongeveer 700 à 800 
miljoen euro.
De twee organisaties kwamen bo-
vendien op meerkosten per vieras-
sige wagon van 6700 euro in acht 
jaar tijd, omdat LL-remmen vaker 
moeten worden geïnspecteerd en 
van een nieuw profi el moeten wor-
den voorzien. Ze bepleitten dat de 
overheid van die meerkosten 60% 
voor haar rekening zou nemen. De 
benodigde subsidie zou op 42 euro-
cent per askilometer gedurende vijf 
jaar uitkomen.
Terwijl de goederenspoordochter 
van Deutsche Bahn haar sommen 
maakte, schoot DB Netz, de dochter 
van Deutsche Bahn die het spoornet 
exploiteert en ook spoorpaden ver-
geeft aan concurrenten van DB 
Schenker Rail, in 2013 te hulp met 
een gebruikerstarief dat een toeslag 
omvat voor lawaaiige treinen en een 

FOLKERT NICOLAI

Duitsland wil snel af van lawaaii-
ge goederentreinen. Hoho, zegt 
de Europese Commissie, daar 
gaan we in de Unie met z’n allen 
over.

Violeta Bulc heeft haar stem verhe-
ven in een zaak die eigenlijk om 
fl uistering en zachte omgang vraagt. 
Lidstaten mogen, vindt de Europe-
se Transportcommissaris, niet op 
eigen houtje lawaaiige goederen-
treinen verbieden. Daarmee versto-
ren ze de concurrentie op het spoor, 
waarmee het, ook al zijn we intus-
sen al aan het Vierde Spoorpakket 
uit Brussel toe, nog steeds niet zo 
goed is gesteld.
Bulc schreef onlangs een brief aan 
de Duitse verkeersminister, Alexan-
der Dobrindt, die per 2020 alleen 
nog zogenoemde ‘fl uistertreinen’ 
op het Duitse spoorwegnet wil toe-
staan. Dat is volgens haar in strijd 
met het streven om in Europees 
verband een oplossing te bedenken 

voor de geluidsproductie van goe-
derentreinen. Een eenzijdig verbod 
door een lidstaat doorkruist het Eu-
ropese beleid en is ook niet goed 
voor de ‘interoperabiliteit’ op het 
spoor. Met die wat vage term wordt 
erop gedoeld dat andere – lees par-
ticuliere en buitenlandse – spoorbe-
drijven over vijf jaar feitelijk de toe-
gang tot het Duitse net wordt 
geweigerd.

Fluisterremmen
In haar brief aan Dobrindt wijst 
Bulc erop dat in de Europese Unie 
in maart dit jaar een verordening is 
aangenomen die voorschrijft hoe 
lidstaten het spoorvervoer geluids-
armer moeten maken. Voorlopig zal 
de Europese Commissie het gebruik 
van ‘fl uisterremmen’ voor goede-
renwagons subsidiëren en de netbe-
heerders in de lidstaten toestaan 
om spoorbedrijven die van zulke 
remmen gebruikmaken een lagere 
spoorgebruikersvergoeding in reke-
ning te brengen.
Lidstaten zelf mogen deze subsidie 

ook verhogen om de inzet van ge-
luidsarme treinen extra te bevorde-
ren. Maar pas in 2025 wil Brussel 
voor de gehele Unie geldende ge-
luidsnormen invoeren. Lidstaten, 
in dit geval dus Duitsland, mogen 
daarop niet vooruitlopen door zul-
ke normen al vijf jaar eerder verbin-
dend te verklaren. Wel kunnen er 
tussen 2022 en 2024 quota worden 
voorgeschreven voor het gebruik 
van geluidsarm en minder geluids-
arm materieel op bepaalde tracés. 
Een volledig verbod vóór 2025 van 
treinen die niet aan de Europese 
normen voldoen, zou volgens Bulc 
een hindernis zijn voor het interna-
tionale goederenvervoer over het 
spoor.
Interessant is dat Duitsland veel 
eerder al met de invoering van ge-
luidsnormen kwam. In juni 2013 be-
sloot DB Schenker Rail, dochter van 
staatsspoorwegbedrijf Deutsche 
Bahn, ertoe om tot eind vorig jaar 
vijfduizend spoorwagens uit te rus-
ten met de zogeheten LL-rem-
schoen, waarbij LL staat voor ‘low 

noise, low friction’. De nieuwe rem-
schoenen houden het loopvlak van 
de wielen vlak, waardoor de geluids-
productie van een wagon met tien 
decibel afneemt. De gemiddelde 
omwonende ervaart dit als een hal-
vering van het lawaai.
Het Duitse verkeersministerie be-
loofde subsidiëring van de ombouw 
uit de nationale kas tot 2020. Daar-
na, zo werd twee jaar geleden al aan-
gekondigd, zouden lawaaitreinen 
op het Duitse net niet meer worden 
toegelaten. Duitsland dacht daarbij 
aan 180.000 wagons, voor een der-
de van DB Schenker Rail, voor een 
derde van particuliere Duitse be-
drijven en voor een derde van bui-
tenlandse operators.

Inbouwen
DB Schenker Rail stond indertijd 
voor de keuze tussen LL-remblok-
ken en de stillere K-blokken. De 
laatste zijn echter weer moeilijker 
in te bouwen. De inbouw van LL-
blokken komt op 1700 euro per wa-
gon, voor de K-blokken ben je aan-

Bulc vindt 
fluistertrein 
EU-zaak
SPOORPAKKET  Lidstaten mogen geen lawaaiige treinen verbieden

Duitsland wil dat alle goederentreinen snel stillere remmen krijgen. Vooral het Rijndal heeft veel geluidsoverlast. Foto: Deutsche Bahn
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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

Benieuwd welke bedrijven 

volgend jaar de uitdaging 

aandurven en data vrijge-

ven: https://youtu.be/

kPXaCAFu5LE  #porthacka-

thon @Lisettevdpijl 

Wehkamp dit najaar van 

start met sameday-delivery 

> http://bit.ly/1NCfepf  

#retail @RetailNews_NL 

Maritiem Museum is tijdens 

de Wereldhavendagen 

gratis http://goo.gl/fb/

PEcQjH @MaritiemNieuws  

Mooie vangst! Ruim 300 kilo 

cocaïne in havens onder-

schept http://s.ad.nl/4132128  

#Rotterdam #Vlissingen

@JohnvdNet

Ben jij of ken jij een talent 

voor de #vacature Schipper 

binnenvaart bij Mercurius 

Shipping?? 

http://ow.ly/RAdCo 

@talentgezocht 

Inspirerende infosessie bij @

HavenRotterdam. Er gebeurt 

veel rondom startups in de 

haven! @PortInnovation @

YESDelft @DonaldBaan  

Goed nieuws voor de 

weggebruikers rond 

Moordrecht. De nieuwe 

aansluiting tussen de A20 

en N456 is eerder klaar. 

http://bit.ly/1Jwitr6

@Rijkswaterstaat 

Het oudste internaat voor 

schipperskinderen in 

Nederland bestaat honderd 

jaar. http://bit.ly/1NYzG0C  

@maritiemewereld

 Amsterdam neemt 

afscheid van laatste 

containerkranen ACT

 Hongkong wil tot schrik 

containerreders allianties 

weren

 Maersk-manager licht zijn 

werkgever voor miljoenen 

op

 Nieuwe sluis Panama-

kanaal lekt

 Topambtenaar Tianjin 

valt van gebouw

 Cosco koopt twee 

megatankers

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

stellen aan rumoerige treinen.
In een reactie op de brief van Bulc 
legde Roger Lewentz, minister van 
infrastructuur in Rijnland-Palts, het 
nog eens uit. ‘Aan de doelstelling 
om uiterlijk in 2020 alle goederen-

treinen met lawaai-arme remsyste-
men uit te rusten mag niet worden 
gemorreld’, vindt hij. Dat doel mag 
niet worden vervangen door een 
‘vage, latere, Europese oplossing’.
De Europese dimensie is vooral dat 
de Unie het spoorvervoer als alter-
natief voor wegvervoer wil stimule-
ren en daarvoor ook zelf in de bui-
del tast. Datzelfde geldt voor 
Zwitserland, dat tientallen miljar-
den franken, en daarmee bijna even-

Rijnland-Palts wil niet wachten op een

‘vage, latere, Europese oplossing’.

bonus geeft aan stille treinen. In be-
ginsel kunnen ook buitenlandse 
concurrenten van die bonus-malus-
regeling gebruikmaken. Er zou dus 
geen discriminatie optreden.

Achter de feiten aan
Met haar brief over de geluidsarme 
treinen in Duitsland en het verbod 
aan lidstaten om lawaaiige goede-
rentreinen snel uit te faseren loopt 
Bulc dus een paar jaar achter de fei-
ten aan. Dat geldt ook voor de uitfa-
sering zelf, want die wordt in Euro-
pa pas per 2025 vastgesteld. Het 
probleem is intussen dat Duitsland 
haast heeft met de bestrijding van 
geluidsoverlast door het spoorver-
voer.
Hier is een Europese dimensie in 
het spel. Die houdt in dat Duitsland 
vooral in het Rijndal veel overlast 
heeft van goederentreinen waarvan 
het geluid tussen de heuvels enorm 
resoneert en het motorlawaai van 
de binnenvaart op de rivier nog 
overstemt. Juist in dat dichtbevolk-
te Rijndal wil het land paal en perk 

zoveel euro’s, in het spoorvervoer 
door de Alpen tussen Noordwest- 
en Zuid-Europa heeft geïnvesteerd. 
Daarbij is voorzien in diepere tun-
nels voor snellere en brandstofbe-
sparende treinen. Die treinen moe-

ten, buiten de tunnels, ook minder 
herrie maken dan wat er nu door-
heen rijdt.

Op het bordje van Nederland
Duitsland staat voor forse investe-
ringen om het spoorvervoer door 
het Rijndal aan de nieuwe norm te 
laten voldoen die in Europa, zonder 
dat ‘Brussel’ er zich tot dusver hevig 
over heeft uitgelaten, al lang is inge-
voerd. Modern treintransport moet 

voor lange, doorgaande trajecten 
rekening houden met het 4-meter-
profi el van trailers. In Zwitserland, 
nota bene niet eens een lid van de 
Europese Unie, is daarvoor nu ge-
zorgd; de andere Europese landen 
moeten volgen om spoorvervoer 
door kwetsbare gebieden een kans 
te geven.
De inzet van de brief van Bulc aan 
Berlijn is ook hoe we de bevoegdhe-
den binnen de Unie in de komende 
jaren afpalen. Een lidstaat kan op ei-
gen gezag gerust vaststellen welke 
maximale snelheden op zijn wegen 
van kracht zijn, welke veiligheids-
normen er gelden voor het vervoer 
van gevaarlijke goederen en of er 
bijvoorbeeld links of rechts wordt 
gereden. De kwestie van de fl uister-
trein komt volgend jaar natuurlijk 
op het bordje van Nederland, als het 
een halfjaar lang als voorzitter van 
de Unie mag optreden. De kardinale 
vraag zal dan vooral zijn of landen 
niet toch elk voor zich mogen kie-
zen voor het uitfaseren van lawaai-
treinen op hun eigen grondgebied.
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SESSIE FINANCE, CONTROLLING 
THE SUPPLY CHAIN 
10 SEPTEMBER
Alle fi nancieel managers bij trans-

port- en logistieke bedrijven zijn van 

harte welkom bij deze sessie. Want 

de veranderende markt vraagt veel 

van de fi nancieel professional.  

• nieuwsbladtransport.nl/Events

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

directieleden en management van 

ondernemingen die actief zijn in 

de Rotterdamse haven. Een exclu-

sief relatie-evenement waar fl ink 

genetwerkt wordt. 

• madm.nl

CONGRES WEGVERVOER BELGIË 
24 SEPTEMBER 
De bereikbaarheid van Antwerpen is 

een drama, de concurrentie uit 

Oost-Europa is voelbaar. Hoe staat 

de sector er voor en wat zijn de kan-

sen voor uw organisatie? Daarop 

ligt de focus tijdens dit congres. 

• nieuwsbladtransport.nl/Events

BEDRIJFSAUTORAI 2015 
20 T/M 24 OKTOBER
Het aanbod op de beurs is ingedeeld 

in de segmenten zware en lichte be-

drijfswagens, speciale voertuigen 

en onderdelen/accessoires. Interes-

sant voor transporteurs, verladers, 

MKB’ers en zelfstandige chauffeurs.

• bedrijfsautorai.nl

INLAND TERMINALS 
26 EN 27 NOVEMBER
Tweedaagse conferentie in Antwer-

pen over de toekomst van Europese 

inland terminals. Met sprekers als 

Marc Van Peel, Maurizio Aponte 

(MSC), Dirk Lannoo (Katoen Natie) 

en  Erich Staake (Duisburg).

• inlandterminals.com

AGENDA

RAAD & RECHT

Ook deze week kan je weer hamsteren, ‘aanvullen’ en profi -
teren van meer ‘super deals’. Mis deze actie niet! Nagenoeg 
iedere supermarkt heeft acties, waarbij de transportketen ove-
rigens een essentiële rol vervult, maar dat terzijde. Op interna-
tionaal fi scaal gebied worden eveneens de nodige actieplannen 
gesmeed. Kortom: de acties vliegen ons om de oren.

In eerdere columns heb ik al melding gemaakt van de OESO 
BEPS actieplannen, waarmee wordt beoogd om belastinggrond-
slaguitholling en het verschuiven van fi scale winsten wereld-
wijd tegen te gaan. Inmiddels heeft Europa een eigen actieplan. 
Wat zijn de belangrijkste punten van het Europese actieplan en 
wat vindt het Nederlandse kabinet hier nu eigenlijk van? 

Het Europese actieplan is opgesteld door de Europese Com-
missie en dient in een grondige hervorming van de vennoot-
schapsbelasting in de Europese Unie te voorzien. Het actieplan 
moet een einde maken aan belastingontwijking, de duurzaam-
heid van de inkomsten garanderen en de interne markt ver-
sterken voor het bedrijfsleven. Hoewel dit ontzettend mooie 
woorden zijn, vermoed ik dat – net als bij de supermarktacties 
– de omzetvergroting de belangrijkste reden is. De kern van 
het plan wordt gevormd door het opnieuw op de agenda zetten 
van een Europese winstbelasting (C(C)CTB). Hierdoor zou 
een gemeenschappelijke winstbelasting in Europa (op termijn) 
mogelijk moeten zijn. Ook dient het actieplan te waarbor-
gen dat belasting daadwerkelijk daar wordt geheven waar de 
winsten worden gemaakt. Shoppen wordt (hier) lastiger! De 
maatregelen van de Europese Commissie sluiten aan op de 
lopende werkzaamheden van de OESO om grondslaguitholling 
en winstverschuiving (BEPS) tegen te gaan. Het actieplan wil 
tevens een aantal procedurele aspecten verbeteren, zoals de 
coördinatie van belastingcontroles.

Allemaal veelbelovende acties, maar wat gaat er nu gebeuren? 
Wat kun je concreet verwachten? Dit jaar nog weinig, mede 
omdat binnen Europa als hoofdregel beslissingen op belasting-
gebied unaniem moeten worden genomen. Maar wat vindt 
Nederland als klein land van deze acties? Het kabinet verwel-
komt de acties om belastingontwijking tegen te gaan, maar is 
kritisch. Zo wil het kabinet dat de maatregelen worden uitge-
werkt in de vorm van ‘hard law’, juridisch bindende maatrege-
len. Het actieplan van de Europese Commissie is namelijk niet 
zo concreet. Ook wijst het kabinet een nieuw CCCTB-voorstel 
bij voorbaat af als dit negatieve gevolgen zou hebben voor de 
Nederlandse economie. Nederland wil wel een voortrekkersrol 
vervullen voor wat betreft informatie-uitwisseling over rulings 
en ondersteunt de actie om controles beter te coördineren.

Kortom: zowel de OESO als de Europese Commissie heeft de 
nodige acties aangekondigd. Het Nederlandse kabinet heeft zelf 
opgemerkt voorlopig geen eenzijdige maatregelen – ‘acties’ – 
meer te nemen, omdat belastingontwijking internationaal moet 
worden aangepakt. Het is nu maar afwachten welke acties het 
meest concreet en als eerste in daden worden omgezet.

Voor nu is het beste advies: houd de acties in de gaten en be-
paal zelf wanneer je wil aanvallen of hamsteren. Maak je eigen 
belastingactieplan!

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT
www.mazars.nl

Hamsteren!

HT

Ons systeem geeft voor aanvang

tips voor een succesvolle rit.

INNOVATIE  Computer ondersteunt rijder voor, tijdens en na de rit

MELS DEES

Transportondernemingen inves-
teren vaker in digitale technolo-
gie dan servicebedrijven met een 
vloot aan bestelwagens. ‘Ook zij 
kunnen de kosten van hun wagen-
park fors reduceren.’
 
Wie de berichten leest over pla-
tooning en autonoom rijden, zou 
kunnen vergeten dat vrachtwagens 
de komende decennia nog met ‘le-
vende’ chauff eurs onderweg zullen 
zijn. Veel van de techniek die het 
automatisch rijden mogelijk maakt, 
is echter nu al beschikbaar voor 
chauff eurs. Leverancier TomTom 
Telematics stelt dat het gebruik 
van innovatieve oplossingen de to-
tale kosten van een wagenpark met 
15-20% kan reduceren, in sommige 
gevallen zelfs met 30%.
De economie mag dan aantrekken 
en de olieprijs laag zijn, maar de 
marges voor transportonderne-
mingen staan blijvend onder druk, 
deels door regelgeving van de ver-
schillende overheden, in de vorm 
van onder meer tolheffi  ngen en het 
onlangs ingevoerde minimumloon 
in Duitsland. Veel transportonder-
nemers streven daarom naar het 
optimaal inzetten van de wagen-
vloot en het personeel.
‘Bedrijven die transport als core-
business beschouwen geven door-
gaans maximale aandacht aan een 
optimale inzet van het wagenpark’, 
zegt Thomas Schmidt, managing 
director van TomTom Telematics. 
‘De vrachtwagens en de chauff eurs 
zijn immers de belangrijkste assets 
van deze partijen. Ze staan open 
voor innovatie en moeten dat ook 
wel door de prijsdruk.’ Daarbij ver-
geleken, geeft Schmidt aan, zijn be-
drijven met een groot aantal be-
stelbusjes, zoals servicepartijen, 
vaak veel conservatiever. ‘Ener-
zijds zijn er minder regels die inno-
vatieve techniek noodzakelijk ma-
ken, denk aan de rusttijdenwet en 
snelheidsbeperkingen voor het rij-
den met bestelbussen, maar daar-
naast wordt er minder gestuurd op 
brandstofgebruik en schades.’

Snel terugverdiend
Een op het oog vreemde situatie, 
want wanneer ondernemingen zo-
als energieleveranciers of keuken-
aanbieders alle transportkosten, 
inclusief bijvoorbeeld verzeke-
ringspremies, inzichtelijk zouden 
maken, dan ‘zouden ze schrikken 
van de omvang van die lasten’. 
Schmidt: ‘een keukenleverancier 
denkt vooral in keuken-gerelateer-

de termen, en heeft traditioneel 
minder aandacht voor transport.’ 
En dat terwijl digitale fl eet-ma-
nagementsystemen normaal ge-
zien in minder dan 9 maanden zijn 
terug te verdienen.
Moderne techniek maakt een rij-

stijl mogelijk die je zou kunnen 
omschrijven als semiautonoom. Er 
zit een chauff eur aan het stuur, 
maar op alle mogelijke manieren 
wordt die actief ondersteund door 
ICT-systemen, zowel voor als tij-
dens en na de rit. Tijdens een inter-
view met UPS-directeur Henk 
Kammeraat, eerder in deze krant, 
bleek al dat zelfs heel ervaren 
chauff eurs die hun route goed ken-
nen, het verliezen van een route-

planner. ‘Vooral als de meest actu-
ele verkeersinfo, dus inclusief 
wegversperringen en fi les, actief 
wordt verwerkt in de planning, 
scheelt dat tijd, stress, brandstof 
en slijtage’, weet Schmidt. 
Vrijwel alle transportondernemin-

gen monitoren nauwkeurig het 
brandstofverbruik van hun chauf-
feurs. De rijstijl van dit personeel is 
van grote invloed op het gebruik. 
‘Ons systeem geeft voor aanvang 
tips voor een succesvolle rit. Tij-
dens het rijden krijgt de chauff eur 
op verschillende manieren onder-
steuning, denk daarbij aan het actief 
aangeven van schakelmomenten, 
het rapporteren van te plotseling 
remmen of sturen.’ Door weginfor-

Chauffeur rijdt met 

Ook heel ervaren chauffeurs hebben baat bij een routeplanner.
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Havenbedrijf 

Rotterdam 

heeft Hans 
Nagtegaal (49) 

aangesteld als 

hoofd Contai-

ners. Hij volgt 

in die functie 

Joyce Bliek op. De laatste gaat 

zich in een nieuw gecreëerde 

functie richten op het verbeteren 

en stroomlijnen van de digitale 

communicatie en uitwisseling 

van informatie in de logistieke 

keten, een van de speerpunten 

van het Havenbedrijf. Ze zal 

daarbij nauw gaan samenwerken 

met Portbase. De havenbeheerder 

omschrijft Nagtegaal als een zeer 

ervaren manager uit de scheep-

vaart en logistiek die na een 

loopbaan bij P&O NedLloyd 

(onder andere in China) en 

Safmarine directeur werd bij 

NileDutch Africa Line. 

Kim Mertens (36) is benoemd als 

adjunct-directeur van het 

Havencentrum in Lillo. Hij wordt 

verantwoordelijk voor het 

versterken van de samenwerking 

van het Havencentrum met het 

bedrijfsleven en de coördinatie 

van 75 havengidsen. Mertens was 

tot voor kort strategisch analyst 

van het bedrijf Samen Leven bij de 

stad Antwerpen. Daarvoor was hij 

actief in de logistiek, als supply 

planning offi cer.

Commodore Mario Verbeek heeft 

per 1 september het commando 

over het Logistiek Centrum op 

vliegbasis Woensdrecht overgeno-

men. Hij volgt generaal-majoor 

Eric Schevenhoven op, die per 1 

september een andere functie 

binnen Defensie krijgt. Verbeek 

(53) is op 15 augustus van kolonel 

tot commodore bevorderd. 

Bij Stig Delta 

heeft Jan 
Willem 
Westenbrink 
sinds 1 septem-

ber de rol van 

ontwikkelma-

nager. Eerder 

werkte hij als project manager bij 

Damen Shipyards en Pro6 

Managers. Westenbrink gaat zich 

bezighouden met diverse lopende 

en nieuwe dossiers in binnen- en 

buitenland. Zo heeft Stig Delta 

recent een tender gewonnen voor 

een ontwikkelplan ten behoeve 

van logistiek en industrie voor het 

gebied rond het Panamakanaal. De 

Kanaal Autoriteit wil zich ontwik-

kelen als logistieke hub in de regio. 

Alphatron Marine heeft Erik van 
Boom aangesteld als Country 

Manager voor de regio Schelde-

monden. Met de recente verande-

ringen in België waar Alphatron 

Marine de sales en service 

activiteiten heeft overgenomen 

van Astron NV betreffende de 

maritieme navigatie- en commu-

nicatieapparatuur is er uitbrei-

ding nodig in deze regio. Van 

Boom heeft ruim 25 jaar ervaring 

in de maritieme navigatie- en 

communicatiesector. 

PERSONALIA

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalianieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

enter gewerkt.’ Een paradox bij dit 
alles lijkt dat het gebruik van mobie-
le telefoons tijdens het rijden ver-
boden is, omwille van de verkeers-
veiligheid, maar dat systemen als 
dat van TomTom wel aandacht vra-
gen. ‘Om die reden werken we ook 
met tekst-to-voice berichten, waar-
bij berichten van de planners wor-
den voorgelezen.’ Helaas is er nog 
geen directe koppeling mogelijk 
tussen het schadevrij rijden van een 
individuele chauff eur en de verze-
keringspremie die de werkgever 
moet betalen. ‘Het zou een revolu-
tie zijn als de autoverzekering aan 
een persoon en niet aan het kente-
ken gekoppeld zou zijn. Dat zou in 
veel lagere premies kunnen resulte-
ren als chauff eurs met digitale coa-
ches onderweg zijn.’
Voor nieuwe ontwikkelingen werkt 
de leverancier nauw samen met 
softwareontwikkelaars, wat al voor 
een bibliotheek van honderden toe-
passingen zorgde. ‘De beste appli-
caties worden ontwikkeld en gelan-
ceerd door de community’, is de 
ervaring van Schmidt.

matie uit de databases van TomTom 
te gebruiken, krijgt de chauff eur in-
formatie over de meest gunstige 
constante snelheid, of momenten 
waarop hij kan uitrollen en daarmee 
geen of minder brandstof gebruikt. 
‘Daarnaast wordt direct feedback 
gegeven bij onnodig stationair 
draaien van de motor. Dit kost veel 
brandstof en veroorzaakt slijtage 
aan motoronderdelen.’
TomTom Telematics maakt een 
continue monitoring van de vloot 
mogelijk voor het backoffi  ce van de 
transportonderneming. ‘Dat doen 
we in feite al 15 jaar. In principe le-
verden we hetzelfde als nu. We kon-
den de positie van voertuigen en ob-
jecten bepalen. Destijds duurde dat 
10 minuten, nu enkele millisecon-
den.’ Door alle elementen van een 
rit in een database op te nemen, kan 
het rijgedrag van chauff eurs geëva-

lueerd worden. ‘Door deze informa-
tie leert de chauff eur iets van derge-
lijke gesprekken. Het is frustrerend 
als hij steeds hoort dat hij zuiniger 
moet rijden, maar niet hoe dat dan 
kan.’ Doordat de boordcomputer de 
actuele snelheid kan vergelijken 
met de toegestane snelheid zal ook 
het aantal bekeuringen en ongeval-
len sterk afnemen. ‘Voor de plan-
ners op kantoor is het goed te weten 
of een opdracht die ze aan de chauf-
feur willen geven confl icteert met 
de rusttijdenwet. In dat geval zal de 
opdracht of routewijziging naar een 
andere wagen moeten gaan.’ 

Voertuigverzekering
Chauff eurs worden voor de rit ac-
tief aangemoedigd tot een vehicle 
check. ‘Door een digitale checklist 
af te werken neemt het aantal 
pechmeldingen af en wordt effi  ci-

 digitale hulp beter

Op zoek naar personeel in vervoer, warehousing, export, offshore, 

fi nance of ict? Werf niet op de tast en ga voor respons met inhoud. 

Specialisten in transport en logistiek vindt u via het medium dat 

de weg kent in de markt. 

Uw selectie begint op

Zoeken
wordt
vinden.

NIEUWSBLAD TRANSPORT  2-8 SEPTEMBER 2015



20 De Marge

QUOTE VAN DE WEEKVAN DE WEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAN D

Het gaat er niet 
alleen om hoeveel 
ton je vervoert. De 
toegevoegde waarde 
moet omhoog.

Paul Smits, CFO Havenbedrijf 
Rotterdam, in het FD.

COLUMN

Onlangs kreeg ik een artikel onder ogen waarin werd betoogd 
dat managers van ‘warehouses’ er nu en dan goed aan doen om 
de feitelijke werkplaats te bezoeken, in plaats van achter hun 
bureaus de ‘fulfi lment realtime te monitoren’ en de producti-
viteit van hun medewerkers op basis van computerstatistiekjes 
te ‘checken’. Er was onderzoek naar gedaan door Manhattan 
Associates en het verhaal sloeg als een bliksemfl its op me neer.

Ik keerde terug in de jaren zeventig toen ik, omdat ik bij de eco-
nomische redactie van onze krant op kennisgebied niet wilde 
achterblijven bij de collega’s, me in de meest uiteenlopende 
managementstheorieën ging verdiepen, die bijna allemaal 
even slaapverwekkend waren, maar waarvan ik er in elk geval 
één oppikte. Dat was ‘Management by Walking Around’, in de 
vakliteratuur ook wel ‘Management by Wandering Around’ ge-
noemd, in beide gevallen afgekort als MBWA en in de vertaling 
neerkomend op het ‘Al Wandelend Leiding Geven’.

Dank aan Manhattan Associates dat het de diepe inzichten van 
deze theorie nog eens heeft losgewoeld uit de sedimenten van 
dingen die onvoorstelbaar voor de hand liggen, maar zich toch 
voor de gemiddelde sterveling op kunstige wijze verborgen 
houden. Ik geef u nog enkele ‘dazzling’ inzichten uit het Man-
hattan-rapport. Zo gaf een derde van de respondenten aan dat 
‘mobiliteit ervoor kan zorgen dat leidinggevenden twee keer 
zoveel tijd hebben om medewerkers van feedback te voorzien’. 
Kijk, die nauwkeurigheid alleen al: één op de drie responden-
ten, twee keer zoveel tijd.

Meer dan acht op de tien respondenten lieten weten te overwe-
gen ‘mobiele oplossingen’ voor managers te zullen toepassen. 
Daarvoor zijn genoeg moderne hulpmiddeltjes, zoals apps en 
slimme brillen. Maar je kunt, denken mijn oude door MBWA 
gevormde hersens, ook je gezonde verstand naar de werkvloer 
meebrengen. Of hebben wij, nazaten van homo sapiens, onze 
moeizaam verworven hersenschors al vervangen door de app-
jes die ons door de speelgoedindustrie worden opgedrongen?

Een manager is, niets meer of minder, wat hij belooft: hij/zij 
regelt dat dingen goedkomen en zorgt ervoor dat anderen dat 
ook kunnen regelen. Een eerzaam beroep, dat je niet alleen 
achter je bureau, maar ook tussen het uitvoerend personeel 
moet uitoefenen. Hoeveel rare woorden heb je als manage-
mentsadviseur nodig om dat aan de leek duidelijk te maken?

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

De manager loopt rond

Sinds het begin van de jaren 
negentig dromen Cura-
çaose ondernemers over 
hun eiland als draaischijf 
voor internationale handel. 
Ze willen geconsolideerde 
lading bestemd voor de re-
gio ontvangen, zo mogelijk 
aan die lading waarde toe-
voegen en die vervolgens 
verzenden naar andere ei-
landen en het vasteland. De 
belangstelling voor partici-
patie in luchtvracht- en luchthaven-
gebonden bedrijventerreinen is 
groot. Zowel plaatselijke bedrijven 
als ondernemingen uit Nederland, 
Venezuela en Colombia hebben te 
kennen gegeven zich in de zoge-
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Hato groeit uit tot vrachthub
26 augustus 1995

h

Experts zien mogelijk-
heden om wekelijks 100 
tot 110 ton luchtvracht 
te verwerken op de 
luchthaven van het ei-
land. Het gaat dan niet 
alleen om nieuwe 
vracht, maar ook om 
goederen die nu nog via 
Miami, Barbados en 
Carácas naar luchtha-
vens als Schiphol, Düs-
seldorf en Frankfurt 

worden verzonden of daarvandaan 
komen. In deze plannen zou de dou-
ane van Hato een ‘pre -clearance’ -
functie gaan vervullen en zo een 
soort vooruitgeschoven post van 
Schiphol zijn.

noemde Free Zone, een bedrijven-
terrein in de directe omgeving van 
luchthaven Hato, te willen vestigen. 
Onder de belangstellenden zijn le-
veranciers van levensmiddelen en 
Zuid-Amerikaanse bloementelers. 

dankbaar, terwijl ze een essentiële 
rol spelen in de economie. Maar 
fi les, ongelukken, blokkades, illega-
len in de truck én overvolle parkeer-
plaatsen maken het leven van de 
chauff eur soms tot een hel. En daar-
om vond Parckr dat de trotse roa-
dies een podium verdienen en opge-
vrolijkt moeten worden.

Parckr
Hulde! Maar wie of wat is Parckr, 
wilt u weten. Parckr (uit te spreken 
als ‘parker’) is een app voor smart-
phones die, onder meer, voorspelt 
hoe vol de verschillende Europese 
truckparkeerplaatsen zullen zijn. 
Het muzikale project houdt in elk 
geval straks 100 wagens voor korte-
re of langere tijd van de weg en de 
parkeerplaatsen minder vol. Met de 
vlam in de hoorn!

MELS DEES

Vrachtwagenchauff eurs hebben 
de naam luidkeels mee te zingen 
met truckersongs en dieselmed-
leys. Een klassiek componist laat 
de chauff eurs nu eens zélf schit-
teren – met de claxon van hun 
voertuig.

Over een zingende trucker mocht 
Marge al eerder berichten, toen we 
warme woorden hadden voor Henk 
Wijngaard. Dit keer doen we verslag 
van een wel heel bijzonder evene-
ment: een klassiek concert door een 
aantal truckers, die, naar de aanwij-
zingen van een professionele klas-
sieke componist, op het juiste mo-
ment hun claxon moeten laten 
spreken. Het zou de ‘fi rst and only’ 
Truckers Symphony zijn, een mu-

ziekwerk voor en door chauff eurs. 
Nu kent een standaard en traditio-
neel symfonieorkest al snel meer 
dan 80 instrumentalisten, en zover 
was Parckr, de organisator van het 
muziekfestijn tijdens de eerste uit-
voering eerder dit jaar nog niet. 
Voor de opname, te beluisteren op 
www.truckerssymphony.com, zijn 
20 rijders met hun hoorn actief. Een 
tweede compositie met honderd 
chauff eurs moet nu echter gaan ko-
men. Parckr roept bestuurders dan 
ook op een ‘honk-selfi e video’ te 
sturen naar de organisatie. Dus, 
beste lezer: laat loeien die hoorn en 
maak er een video van!
De vraag die wij ons stelden: hoe 
kom je op het idee een symfonie 
voor vrachtwagenhoorns te schrij-
ven? Het antwoord: het leven van de 
gemiddelde chauff eur is hard en on-
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

HOORNCONCERT  Muzikaal podium voor roadies

Truckerssymfonie

NIEUWSBLAD TRANSPORT 2-8 SEPTEMBER 2015


