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BEDERFELIJKE LADING  Importeurs wijken uit naar Antwerpen vanwege vertragingen

ROB MACKOR

De verssector heeft afspraken
gemaakt met de Rotterdamse 
douane om het proces rond het 
scannen van containers met be-
derfelijke lading te verbeteren.

Dit meldt het GroentenFruitHuis 
(GFH), een van de organisaties die 
dat overleg voeren. Vooral logistie-
ke dienstverleners klagen steen en 
been over vertragingen, sinds de 
douane het vervoer over de open-
bare weg van te scannen containers 
begin dit jaar verbood. Dat gebeur-
de nadat chauff eurs de scanplicht, 
al dan niet bewust, hadden gene-
geerd en containers ongecontro-
leerd bij de ontvanger afl everden.
De brancheorganisaties Fenex, 
EVO en GFH hebben de afgelopen 

Hij pleit voor verbetering van het 
scanproces op de Rotterdamse ter-
minals en versoepeling van het ver-
bod op het vervoer van containers 
via de openbare weg naar een ande-
re scanner. ‘Wij zijn voorstander 
van een harde aanpak van de prut-
sers door een fl inke verhoging van 
de boetes voor chauff eurs die de 
scanplicht negeren.’ Daarop staat in 
Nederland een boete van 226 euro, 
waar België 1.500 euro of meer in re-
kening zou brengen.
Hij pleit er verder voor om bederfe-
lijke lading met voorrang te scan-
nen. ‘Ik snap dat dat andere verla-
ders tegen de haren in kan strijken, 
maar reefers zijn belangrijk voor de 
haven. Dit haalt de glans van die 
functie af en dreigt van Rotterdam 
een roestige draaischijf te maken’, 
aldus Verbaas.

weet vooraf gewoon niet wanneer 
je je container terugkrijgt, waar-
door je geen planning kunt maken. 
Dat is aan een klant niet te verko-
pen’, zegt een van hen.
Volgens Verbaas kosten de vertra-
gingen Rotterdam veel lading. ‘Har-
de cijfers heb ik niet, maar ik weet 
dat een aantal importeurs zijn aan-
voer naar Antwerpen heeft ver-
plaatst’, zegt hij. Daarbij staat meer 
op het spel dan alleen die lading. 
‘Rederijen laten de keus van de eer-
ste aanloophaven vaak bepalen 
door reefercontainers. Importeurs 
van andere lading kunnen daardoor 
ook besluiten hun lading daar te la-
ten lossen.’ Volgens hem speelt dit 
verschijnsel een rol bij de groei van 
de overslag in Antwerpen en de 
krimp in Rotterdam van de laatste 
anderhalf jaar.

maanden voorstellen gedaan om 
de problemen op te lossen. Die zijn 
deels overgenomen door de doua-
ne, die daar zelf nog een aantal 
voorwaarden aan heeft toege-
voegd. Partijen gaan de nieuwe 
werkwijze een maand op proef toe-
passen. Peter Verbaas van GFH is 
positief verrast: ‘Deze voortgang 
was onverwacht.’

Drugssmokkel
Importcontainers met groenten en 
fruit worden relatief vaak gecon-
troleerd, omdat die bovengemid-
deld vaak worden gebruikt voor 
drugssmokkel. De douane streeft 
ernaar geselecteerde containers 
binnen 36 uur te scannen, maar 
volgens expediteurs, die niet met 
name genoemd willen worden, 
komt daar weinig van terecht. ‘Je 

‘Je weet vooraf niet wanneer je je container terugkrijgt’, klaagt een expediteur over de huidige scanpraktijk. Foto: ANP

Douane Rotterdam pakt 
scannen reefers aan

Logistiek dienstverlener Emons 

heeft branchegenoot Biehle 

uit Augsburg overgenomen. 

Bij Biele, dat een omzet heeft 

van tien miljoen euro, werken 

negentig mensen. Biehle blijft 

onder de eigen naam rijden, 

onder meer voor de samenwer-

kingsverbanden 24Plus en Cargo 

Trans Logistics (CTL). Er werken 

bij Biehle nog drie mensen met 

die naam in de top, die op hun 

post blijven. Eerder dit jaar 

nam Emons in Saterland (Ost-

Friesland) Lahmer Logistik over, 

eveneens een lid van CTL. Bij 

Lahmer werken veertig mensen; 

de omzet is 2,5 miljoen euro.

Twee overnames van
Emons in Duitsland
WEGVERVOER

procent is de 

groei van het 

aantal vaca-

tures voor 

logistieke 

ketenmanagers in Nederland. 

Het gaat dan over het totale 

aantal in het tweede kwartaal 

van dit jaar, in vergelijking met 

een jaar geleden. Dat blijkt uit 

cijfers van wervingsbureau 

Yacht. Het bureau spreekt van 

toenemende spanning op de 

logistieke arbeidsmarkt, met 

name in de corridor tussen Rot-

terdam en Duitsland.

63
Logistieke managers
niet aan te slepen

Een grote computerstoring 

bij de Douane heeft de vracht 

import op Frankfurt Airport 

sinds vrijdag lamgelegd. Door 

problemen kon er bij het ter 

perse gaan van deze krant op 

dinsdagavond nog steeds niet 

online worden ingeklaard op de 

grootste vrachtluchthaven van 

de EU. Dinsdag functioneerde 

het systeem een half uurtje en 

begon toen weer te haperen.  

De Douane is uit nood weer 

ouderwets manueel aan het 

inklaren, terwijl de vracht zich 

bij de afhandelaars opstapelt. 

Douane blundert op 
Frankfurt Airport
IMPORT

Binnenvaart 
kan makkelijk 
veel groener

‘Offshore wind 
biedt kansen voor 
Zeeland’

Air France-KLM 
blijft een 
zwaargewicht
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‘In Nederland
bezorgen we niet 
met drones’

INTERVIEW UPS
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RAAD VOOR DE LEEFOMGEVING STELT: HET MAINPORT-BELEID IS ACHTERHAALD

NIEUWE POLL  Brussel onderzoekt staatssteun havens België en Frankrijk. 

21%

74%

5%

Ja, brainports zijn belangrijker 

Onzin, de mainports zijn onze parels 

Er moeten meer mainports komen 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Met veel gevoel voor ironie pareerde de woordvoerder van het 
Havenbedrijf vragen naar de voortgang in het sociaal overleg in 
de Rotterdamse containersector meer dan een jaar lang met de 
bezweringsformule ‘dat de broedende kip niet gestoord moest 
worden’. Om er na verloop van tijd zelfs aan toe te voegen 
dat het voerbakje van tijd tot tijd werd bijgevuld. De ervaren 
Havenbedrijf-watcher wist genoeg: hier werden we niet wijzer.

Maar vorige week bleek de kip, na pakweg anderhalf jaar van 
taaie onderhandelingen, dan toch uitgebroed. Er ligt een 
akkoord, al spreken de bonden liever van een onderhande-
lingsresultaat, compleet met een vierjarige baangarantie, een 
uitgebreide deeltijdregeling, een principeoplossing voor het 
noodlijdende uitzendbureau Rotterdam Port Services en nog 
een aantal aanvullende afspraken. En, niet onbelangrijk, met 
bijbehorende fi nanciering. Grote vraag is nu of de havenkip een 
vitaal kuiken of een koekoeksjong heeft uitgebroed.

Feit is dat de werknemers en hun vakbonden een belangrijk 
deel van hun doelstellingen hebben gerealiseerd. Waar het Ha-
venbedrijf oproepen om medefi nanciering in eerste instantie 
gedecideerd van de hand wees als een zaak van sociale part-
ners, trekt het nu toch royaal de portemonnee met een bijdrage 
van tegen de twintig miljoen euro. En waar de nieuwkomers, 
APMT2 en RWG, aanvankelijk niet van plan leken om de be-
staande terminals, en met name ECT, uit de brand te helpen, 
staan hun namen nu toch in het lijstje van contractpartijen.

Waarop de handtekeningen overigens nog ontbreken. Dat is 
ook precies de reden dat de bonden voorzichtigheidshalve 
spreken van een resultaat in plaats van een akkoord; zonder 
handtekeningen is het stuk vooralsnog niet meer dan een nut-
tige gedachtenoefening. Gezien het advies van FNV en CNV 
aan hun leden om ermee in te stemmen, kunnen we ervan 
uitgaan dat het aan die kant wel goed zal komen. Maar er zijn 
nog een paar serieuze hobbels te nemen.

Zowel de Nederlandse als de Europese mededingingsautoritei-
ten moet haar zegen nog verlenen. De eerste, in de vorm van 
de ACM, zal vooral de afspraken tussen de samenwerkende 
bedrijven tegen het licht houden, Brussel zal er vooral op letten 
of het stuk geen fi nanciële elementen bevat die als staatssteun 
aangemerkt kunnen worden. En hoewel zich ongetwijfeld al 
een bataljon juristen over de teksten heeft gebogen, weet je 
maar nooit hoe een Brussels balletje kan rollen. Niet voor niets 
bevat het stuk een clausule die partijen verplicht opnieuw om 
de tafel te gaan zitten, mocht Brussel of Den Haag roet in het 
eten gooien.

Het belang van het Havenbedrijf en de terminals bij het ak-
koord ligt vooral in het bereiken van langdurige arbeidsrust, 
een groot goed in de uitermate competitieve Noordwest-Euro-
pese containersector. Zij willen hun enorme investeringen niet 
in gevaar gebracht zien door een instabiel arbeidsklimaat. Maar 
hoewel de bonden na goedkeuring van het akkoord ongetwij-
feld niet bij elk wissewasje tot actie zullen oproepen, houden ze 
voorlopig hun kruit droog. ‘Als het privéleven van werknemers 
moet lijden onder investeringen in grotere schepen of nog 
meer terminals, kunnen we geen blijvende arbeidsrust garan-
deren’, waarschuwt FNV Havens maar vast. Zoveel is duidelijk: 
het havenkuiken heeft nazorg nodig.

ROB MACKOR
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Kuiken of koekoeksjong?
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INTERVIEW  TIM HELSEN, COUNTRY MANAGER UPS NEDERLAND

MELS DEES

Tim Helsen (37) is sinds begin dit 
jaar country manager voor UPS in 
Nederland, nadat hij drie jaar 
eenzelfde functie uitoefende in 
Roemenië, Hongarije en Grieken-
land. In een interview analyseert 
hij de overeenkomsten en ver-
schillen. 

Uw aanstelling kwam voor ons wat 
onverwachts.
Het ging snel. Ik werd rond Kerst 
vorig jaar gebeld, en ben hier in Ne-
derland in januari begonnen.

Een verhuizing vanuit Roemenië.
Ik ben 16 jaar geleden begonnen bij 
UPS, op de fi nance afdeling in Bel-
gië. Via onder meer Zwitserland, 
Turkije en Dubai ben ik in 2013 
country manager geworden voor 
Roemenië, Hongarije en Grieken-
land.

Hoe was het werken in Oost-Euro-
pa?
Anders dan hier. In deze ex-com-
munistische landen wordt naar de 
baas gekeken als de enige persoon 
die orders geeft. Dat heb ik veran-
derd. Onder meer door samen met 
het team een ‘innovation challenge’ 
op te zetten, waarbij innovatieve 
ideeën beloond werden.

Griekenland is van de drie geen 
voormalig Oostblokland.
Het land kende en kent natuurlijk 
een zeer uitdagende periode. De 
exit uit de euro speelde nadrukke-
lijk. Er bestond in het land geen 
baanzekerheid meer, onze opdracht 
was het behouden en zeker stellen 
van de business. 

Wat is er anders in Nederland dan 
in de landen die u eerder aanstuur-
de?
De markt in Nederland is in veel op-
zichten volwassen, in elk geval meer 
volwassen dan die in Roemenië. E-
commerce is hier een fenomeen 
waarmee bijna iedereen vertrouwd 
is. Daarnaast kent Nederland een 
sterke nationale speler in de markt.

U was net goed en wel in Nederland 
toen FedEx aankondigde TNT over 

te nemen. Wat dacht u toen?
Ik dacht ‘Oei, dat is toch wel een ex-
tra uitdaging.’ We hadden zelf na-
tuurlijk ook interesse in een overna-
me van TNT, zoals algemeen bekend 
is. Maar laat ik vooropstellen dat 
UPS in Europa is en blijft. We inves-
teren 2 miljard euro in Europa, en 
nadrukkelijk ook in Nederland. Denk 
aan de nieuwe gateway op Schiphol, 
een warehouse van 25.000 m2 in 
Roermond en een distributiecen-
trum in Tilburg dat we uitbreiden.

En we hadden de klimaatconferen-
tie net gehad.
In Nederland rijden nu 10 elektri-
sche voertuigen en 10 voertuigen op 
CNG. Minstens zo belanrijk is dat 
onze navigatiesoftware zorgt voor 
aanzienlijke besparingen op brand-
stof, en daarmee voor een lagere 
emissie-uitstoot.

Zijn er overeenkomsten met het 
werk in uw vorige functie?
De uitdaging is en blijft te weten wat 
de klant wil en wanneer die tevre-
den is. Daarbij is de klant zowel de 
verlader als de ontvanger.

Is het antwoord niet bekend? Beide 
partijen willen pakketten snel en 
betrouwbaar verzenden.
En een goede service voor retouren, 
en een goede oplossing voor pak-
ketten die bezorgd worden als de 
ontvanger niet thuis is en dit alles 
voor een redelijke prijs. Maar hoe 
snel is snel, en wil men extra beta-

len voor snelheid? Dat zijn de vra-
gen die we bij elk element van klant-
tevredenheid kunnen en moeten 
stellen.

Oplossingen worden door verschil-
lende partijen gezocht in access 
points en drones.
Laten we met drones beginnen. 
UPS heeft geen plannen voor het 
bezorgen met drones in Nederland. 
De infrastructuur in dit land is heel 
goed, en onze chauff eurs doen meer 
dan alleen bezorgen. Ze zijn het ge-
zicht van ons bedrijf, verlenen ser-
vices en lossen problemen op, bij-
voorbeeld als de ontvanger niet 
thuis is. Dat zijn zaken die de drone 
niet over kan nemen. Maar in afge-
legen gebieden, zoals in Afrika, zijn 
drones beslist nuttig. In onze ware-
houses maken we, voor bijvoor-
beeld voorraadinspectie, wel ge-
bruik van drones.

Dan de access points.
Je kunt niet dagenlang langs blijven 
komen bij een adres waar de ont-
vanger niet thuis is. Daarom is het 
goed om na een tweede poging te 
verwijzen naar een access point. 

Je kunt het ook bij de buurman af-
geven.
Natuurlijk, en dat gebeurt ook. 
Maar wil je een iPhone of iPad, of 
medicijnen bij je buurman laten be-
zorgen? In dat laatste geval mag het 
vaak niet eens. Het access point is 
overigens het laatste station. Met 
MyChoice voor de klanten, waar-
mee ze kunnen aangeven waar het 
pakket bezorgd moet worden in 
combinatie met heel goede soft-
ware waarmee we kunnen voorspel-
len, en aangeven, hoe laat een wa-
gen precies zal aankomen, wordt de 
kans op een succesvolle en snelle 
bezorging sterk vergroot.

Het onderwerp ‘bezorgen op dezelf-
de dag’, of bezorgen op zaterdag 
speelt dan ook altijd.
Net als ‘Sunday pick-up’ bijvoor-
beeld van retouren. Het kos-
tenaspect blijft bestaan. Bij sommi-
ge producten is het de klant of de 
verlader waard extra voor de snel-
heid of fl exibiliteit te betalen, in an-
dere gevallen niet.

‘In Nederland zullen we 
niet bezorgen met drones’
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Boskalis schrapt 
650 banen

MSC investeert fors 
in Zuid-Italië 

Minder ‘giftreinen’ geen 
gemakkelijke opgave 

EU onderzoekt havens 
België en Frankrijk

OFFSHORE
Boskalis gaat 650 banen schrap-

pen, waarvan 150 in Nederland. 

De baggeraar heeft besloten om 

zijn vloot uit te dunnen. Het be-

drijf neemt daarbij de komende 

twee jaar 24 vaartuigen uit de 

vaart, waardoor het ook minder 

personeel nodig heeft. Aanlei-

ding voor de ingreep zijn de 

moeilijke marktomstandighe-

den, die zijn ontstaan door de 

scherpe daling van de olieprijs. 

Boskalis voorziet daarbij nog een 

lange periode van lage energie- 

en grondstofprijzen. 

DROOGDOK
Containercarrier MSC, die eige-

naar wordt van de containerter-

minal in Napels, gaat fors inves-

teren in Zuid-Italië. De Zwitserse 

rederij heeft zijn interesse ken-

baar gemaakt voor de exploita-

tie van een droogdok die gereali-

seerd moet worden in Gioia 

Tauro. In de overslaghub in Cala-

brië investeert MSC 75 miljoen 

euro in een drijvende droogdok 

voor megaschepen in de Middel-

landse Zee. 

SPOORVERVOER
In het oosten en zuiden van het 

land rijden te veel goederentrei-

nen met gevaarlijke stoffen en 

het wordt niet eenvoudig om 

hier iets aan te veranderen. Dat 

heeft staatssecretaris Sharon 

Dijksma (Infrastructuur) maan-

dag aan de Tweede Kamer laten 

weten. In mei werd bekend dat 

er te veel ‘giftreinen’ door Noord-

Brabant, Limburg, Overijssel en 

Gelderland rijden via de Bra-

bant- en Bentheimroute.

STAATSSTEUN
De Europese Commissie gaat 

‘grondig onderzoeken’ of de be-

staande vrijstelling van ven-

nootschapsbelasting in de Belgi-

sche en Franse havens wel  

overeenstemt met EU-staats-

steunregels. In januari verzocht 

EU-commissaris Margrethe Ves-

tager (Mededinging) België en 

Frankrijk al hun belastingwetge-

ving aan te passen voor winstge-

vende havens, maar dat weige-

ren de twee landen.

KORT

vliegtuig gesloopt voor onderdelen. 
De PH MCP was de eerste MD11F 
die Martinair destijds aanschafte. 
Er zouden er nog zes volgen, die ja-
renlang het gezicht bepaalden van 
Martinair Cargo op Schiphol. 
Moederbedrijf KLM van Martinair 
besloot begin 2015 uit fi nanciële 
overwegingen een einde te maken 
aan de vrachtvluchten met MD11F’s, 
die werden aangewezen als de 
hoofdreden waarom het Frans-Ne-
derlandse vrachtbedrijf jarenlang 
rode cijfers schreef. 
Martinair vliegt nu nog met een ge-
decimeerde vloot van drie van KLM 
gehuurde B747-400ERF’s en een 
meer dan 25 jaar oude B747-400BCF. 
Dat laatste vrachtvliegtuig is nu het 
enige vliegtuig dat nog in de eigen 
kleuren van Martinair rondvliegt.

JOHN VERSLEIJEN

De laatste MD11F (PH-MCP) van 
Martinair vertrok eind vorige 
week na een watersaluut van de 
brandweer op Schiphol naar zijn 
laatste rustplaats, een vliegtuig-
kerkhof in de Californische Moja-
va-woestijn. 

De 85-jarige oprichter Martin 
Schröder van de vrachtmaatschap-
pij haalde  hoogstpersoonlijk,  geze-
ten in een speciaal sleepvoertuig,  
het 21 jaar oude vrachtvliegtuig uit 
de hangar op Schiphol Oost. De PH-
MCP vloog daarna met een laatste 
vrachtje naar het Amerikaanse Mi-
ami om in het weekend na vijf uur 
vliegen te landen op Mojava Air & 
Space Port. Daar wordt het vracht-

MARTINAIR

voor was hij onder meer actief voor 
de Ter Haak Groep en Unieveem in 
de haven.

Defi nitieve invulling
De Raad van Commissarissen koopt 
zich door de tijdelijke benoeming 
van Overtoom enige tijd om ‘een 
defi nitieve invulling’ aan de positie 
van de algemeen directeur van het 
havenbedrijf te geven. Bij dat proces 
wordt ook Overtoom betrokken.
Dertje Meijer gaf eind mei aan op 
zoek te willen gaan naar een nieuwe 
uitdaging ‘die past bij haar huidige 
levensfase’. Meijer (1963) was sinds 
2009 algemeen directeur van het 
havenbedrijf. Daarvoor was zij ac-
tief voor de luchthaven Schiphol en 
voor vliegtuigbouwers Fokker en 
DASA. JV

Koen Overtoom (50) wordt voor-
lopig het nieuwe boegbeeld van 
havenbedrijf Amsterdam. 

Dat heeft de raad van commissaris-
sen bepaald nadat algemeen direc-
teur Dertje Meijer (53) onlangs ver-
rassend haar vertrek bekendmaakte. 
Als interim-topman zal Overtoom 
vanaf augustus leiding gaan geven 
aan het Amsterdams havenbedrijf. 
Het dagelijks bestuur van de uitba-
ter bestaat door Meijers vertrek 
voorlopig uit Overtoom en fi nanci-
ele man Michiel de Brauw. 
Overtoom werkt al sinds eind 2002 
bij het havenbedrijf en bekleedt 
sinds de verzelfstandiging in 2013 
de functie van operationeel direc-
teur, verantwoordelijk voor de  
commercie en infrastructuur. Daar-

AMSTERDAM

Topbaan havenbedrijf 
naar Koen Overtoom 

Schröder wuift zijn 
laatste werkpaard uit

Veilige parkeerplaatsen staan leeg:

vervoerders vinden ze te duur.

meebetalen voor veilig vervoer.
Een ander groot probleem is dat be-
veiligde parkeerplaatsen vaak wor-
den gemeden omdat een overnach-
ting er gemiddeld vijftien euro kost.
Ook hier kijken vervoerders vooral 
naar de kosten, zonder de gevolgen 

van diefstal van dure lading goed 
voor ogen te hebben. Panteia noemt 
het gebrek aan veilige parkeerplaat-
sen in ons deel van Europa overi-
gens ook een probleem, maar con-
stateert wel dat de bestaande 

parkeerplaatsen – en dat worden er 
geleidelijk aan meer – al moeite 
hebben hun faciliteit vol te krijgen. 

Aansprakelijkheid
Panteia staat ook uitvoerig stil bij de 
onwetendheid over de aansprake-
lijkheidsregeling bij partijen in het 
transport, zoals verzenders, ont-
vangers, hoofdaannemers van een 
transport en eventuele onderver-
voerders. Dit is een oud probleem. 
Veelal wordt ervan uitgegaan dat de 
aansprakelijkheid bij vervoer onder 
de binnenlandse algemene AVC-
voorwaarden en bij internationaal 
vervoer onder de voorwaarden van 
het CMR-verdrag muurvast ligt. Dat 
is in veel gevallen ook zo, maar er 
blijven uitzonderingen bestaan, bij-
voorbeeld bij bewust roekeloos ge-
drag. Het gedrag van sommige ver-
voerders begint daar op te lijken.

FOLKERT NICOLAI

Vooral middelgrote wegvervoer-
ders lopen grote risico’s bij het 
vervoer van kostbare lading. Om 
kosten te besparen gebruiken ze  
goedkoop materieel, wat de kans 
op ladingdiefstal vergroot.
 
Ze mijden ook beveiligde parkeer-
plaatsen, omdat die hun te duur 
zijn. Veel vervoerders realiseren 
zich niet dat ze, al zijn ze in begin-
sel tegen ladingdiefstal verzekerd, 
ernstig voor gaas kunnen gaan als 
het misloopt.
Dat stelt onderzoeksbureau Panteia 
in een rapport dat is opgesteld in 
het kader van het Actieplan Trans-
portcriminaliteit 2015-2016. Panteia 
denkt dat een groep van zo’n zes-
duizend vervoerders met tien tot 
vijftig vrachtauto’s hun bedrijf soms 
in de waagschaal stellen om maar 
een paar centen uit te sparen. De 
onderzoekers geven toe dat die paar 
centen vaak ook de hele marge van 
de betrokken ondernemingen vor-
men.
Deze groep bedrijven vervoert vol-
gens het rapport in de meeste geval-
len laagwaardige lading in opleggers 
met schuifzeilen. Nu en dan komt 
daar een zending hoogwaardige, 
dure lading doorheen, die dan uit 
gewoonte ook de schuifzeiltrailer in 
gaat. Het verschil in aanschafprijs 
tussen de zeiloplegger en de veel 
veiliger dichte kastenoplegger is in-
derdaad aanzienlijk. Panteia noemt 
in een rekenvoorbeeld een prijs van 
30.000 euro voor het eerste en van 
40.000 euro voor het tweede type.

Afschrijving
Maar veel vervoerders maken hun 
sommen niet goed, zegt Panteia. 
Reken je dat verschil in afschrijving 
op het getrokken materieel door in 
de kostprijs van een rit in het ver-
voer, dan is vervoer met een kas-
tenoplegger welgeteld 0,5% duur-

der. Wordt met een kastenoplegger 
met schuifpanelen vervoerd (om 
het laad- en losvoordeel van de 
schuifzeiloplegger te behouden), 
dan rolt er een kostenverschil van 
2,5% uit, en dat is inderdaad sub-
stantieel als we bedenken dat de 

winstmarge van tal van vervoerders 
daar niet eens aan komt. Dan nog is 
het onverstandig niet voor veiliger 
materieel te kiezen. Een verzender 
of ontvanger van dure lading zal er 
begrip voor hebben dat hij dan moet 

Volgens Panteia loont het meer dan veel bedrijven denken om voor veiliger vervoer te kiezen. Foto: TLN

WEGVERVOER  Transporteurs beschermen lading onvoldoende, ‘want dat kost geld’

Ladingdief krijgt vrij spel
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JOHN VERSLEIJEN

Het tij zal zeker keren door de in-
grijpende sanering van de vloot 
bij vrachtdochter Martinair, maar 
voorlopig is Air France-KLM Car-
go nog steeds de grootste lucht-
vrachtvervoerder van Europa.
 
Dat blijkt uit de recent gepubliceer-
de World Air Transport Statistics 
(WATS) van luchtvaartorganisatie 
IATA over 2015.
De Frans-Nederlandse vrachtcom-
binatie was op de mondiale lijst in 
het internationaal geregelde vracht-
vervoer met een samengevoegde 
tonnage van 1,28 miljoen ton goed 
voor een zevende plek en daarmee 
de eerste Europese vrachtmaat-
schappij nog voor Lufthansa Cargo 
(963.000 ton) en de snelgroeiende 
vrachtmaatschappijen Cargolux 
(728.000 ton), British Airways 
(641.000 ton) en AirBridgeCargo 
(517.000 ton).
Emirates Sky Cargo (2,28 miljoen 
ton) leidde ook dit jaar het interna-
tionaal vrachtklassement, gevolgd 
door het Amerikaanse FedEx (1,97 
miljoen ton), Cathay Pacifi c (1,49 
miljoen ton) en UPS (1,43 miljoen 
ton). Inclusief het binnenlands 
vrachtvervoer in de VS was FedEx, 
de nieuwe eigenaar van het Neder-
landse TNT Express, de onaange-
vochten luchtvrachtkampioen van 
de wereld met een gigantisch 
vrachtvolume van zeven miljoen 
ton. Concurrent en landgenoot UPS 
pakt bij dat klassement de tweede 
plek met 4,48 miljoen ton.
Op de offi  ciële IATA vrachtlijst ont-
breekt overigens Air France-KLM in 
de top-10. Dat komt doordat de in-
ternationale belangenorganisatie 
nog steeds de vervoersactiviteiten 
separaat per maatschappij en air-
waybillnummer meet en publiceert, 
ondanks het feit dat Air France, 
KLM en Martinair de vrachtactivi-
teiten al meer dan tien jaar geleden 
hebben samengevoegd. In het af-
zonderlijke IATA-klassement was 
Air France (20) goed voor 537.000 
ton en transporteerden KLM (23) 
en Martinair (36) respectievelijk 
458.000 ton en 285.000 ton.
De vrachtstatistieken van de IATA 
laten verder zien dat de beladings-
graad vorig jaar 1,6 procentpunt 
daalde naar 47,8% vorig jaar. Het 
laagste punt sinds het einde van het 
laatste crisisjaar 2009.
Nederland doet verder goede zaken 
volgens IATA WAPS op de twee be-
langrijke luchtvrachtlanden: China 
en de VS. Op beide vrachtbestem-
mingen staat Nederland op een 
achtste plek in de top-10, waarbij 
het in Europa alleen Duitsland voor 
moet laten gaan. Zorgelijk is wel dat 
ons land op de andere grote vracht-
bestemmingen niet langer in de 
voorhoede fi gureert. Zo ontbreekt 
Nederland in de top-10 van belang-
rijke vrachtbestemmingen als 
Hongkong, de Verenigde Arabische 
Emiraten (VAE), Japan, Zuid-Ko-
rea, Taiwan en India. Duitsland 
scoort hoog op de bestemming VAE 
(3) en India (5) en is elders goed 
voor een zevende of achtste plek. 

IATA VRACHTKLASSEMENT  Veelgeplaagd Frans-Nederlands vrachtbedrijf zevende op mondiale lijst van de IATA

AF-KLM blijft zwaargewicht in EU

Top 45 IATA (internationale 
lijndiensten in ton vracht) 

1 Emirates  2.288.000

2 Federal Express  1.977.000

3 Cathay Pacifi c  1.498.000

4 UPS (1)      1.431.000

5 Korean Air  1.430.000

6 China Airlines  1.296.000

7 AIR FRANCE-KLM 1.280.000

8 Qatar Airways      1.158.000

9 Singapore Airlines  1.078.000

10 Lufthansa Cargo 963.000

11 Etihad Airways (1) 854.000

12 Asiana Airlines 826.000

13 Lan Airlines 746.000

14 Cargolux 728.000

15 ANA 701.000

16 EVA Air 684.000

17 British Airways 641.000

18 China Eastern 586.000

19 Turkish Airlines 583.000

20 Thai Airways 567.000

21 AirBridgeCargo 517.000

22 Air China  482.000

23 NCA 413.000

24 Delta Air Lines 390.000

25 Saudi Arabian 385.000

26 Polar Air Cargo 374.000

27 China Southern 368.000

28 Malaysia Airlines 364.000

29 United Airlines 354.000

30 DHL Air  343.000

31 American Airlines 330.000

32 TNT Airways 301.000

33 Hong Kong Airlines  301.000

34 Japan Airlines  289.000

35 Qantas Airways (1) 275.000

36 SWISS 254.000

37 Air Hong Kong 253.000

38 Air Canada  221.000

39 AeroLogic (1)  208.000

40 Virgin Atlantic 206.000

41 Ethiopian Airlines 198.000

42 Dragonair  174.000

43 Air New Zealand 155.000

44 South African 143.000

45 ABX Air (2)  140.000

Air France 537.000
KLM 458.000
Martinair  285.000

Bron: IATA WAPS    

(1) schatting IATA / (2) cijfers DOT VS
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Weyts wil gsm’s van 
truckers blokkeren 

Vrachtvervoer stijgt 
weer op Fraport

Imperial mag 
Palletways overnemen 

Forse investering EBS 
in overdekte opslag

WEGVERVOER
Vlaams minister van mobiliteit 

Ben Weyts (N-VA) laat uitzoeken 

of het wettelijk mogelijk is en zo 

ja met welke technologie de 

gsm van rijdende vrachtwagen-

chauffeurs te blokkeren. Daar-

mee wil hij verhinderen dat de 

truckers nog anders dan hands-

free  telefoneren, sms’jes verzen-

den of websurfen en zelfs fi lm-

pjes bekijken of spelletjes spelen 

achter het stuur. Sectororganisa-

tie Febetra is bereid hierover met 

hem te praten, maar stelt een 

Europese aanpak voor. 

LUCHTVRACHT
De Duitse luchthaven van Frank-

furt zag de vrachtoverslag over 

de maand juni toenemen met 

3,3% naar bijna 180.000 ton. 

Daarmee herstelde de luchtha-

ven zich enigszins van enkele te-

genvallende maanden in het 

voorjaar. De overslag over de eer-

ste helft van dit jaar liet door de 

slechte maanden slechts een 

magere stijging van 0,7% zien op 

de grootste Europese vracht-

luchthaven. 

WEGVERVOER
De mededingingsautoriteiten 

hebben groen licht gegeven voor 

de overname van Palletways 

door de Europese dochter van 

het Zuid-Afrikaanse concern Im-

perial. De overname van het Eu-

ropese samenwerkingsverband 

voor het groupagevervoer van 

palletlading werd in juni al aan-

gekondigd. Er werd een koop-

prijs van 214 miljoen euro afge-

sproken. De verkoper is Phoenix 

Equity Partners. 

DROGE BULK
Stuwadoor European Bulk Servi-

ces (EBS) breidt zijn overdekte 

opslagcapaciteit aan de Lau-

renshaven Terminal in het Bot-

lek-gebied fors uit. Er wordt een 

loods van 60.000 kubieke meter 

gebouwd voor de opslag van 

droge bulk. Die wordt komend 

voorjaar in gebruik genomen. 

EBS heeft ook plannen voor uit-

breiding van de gesloten opslag 

voor agrarische bulkproducten 

op de Europoort terminal. 

KORT

JOHN VERSLEIJEN

De opbouw van de nieuwe Euro-
pese luchtvrachthub op Luxem-
burg Airport door Qatar Airways 
gaat ten koste van de Waalse 
luchthaven van Luik. 

Dat meldt topman Ulrich Ogier-
mann van Qatar Airways Cargo. Hij 
wijst erop dat de vrachtmaatschap-
pij nu al dertien reguliere vracht-
vluchten in de week van en naar 
Luxemburg uitvoert. ‘We verplaat-
sen daarbij vooral vluchten uit Luik 
naar Luxemburg’, aldus Ogiermann.
Vorige maand gaf de topman op een 
luchtvrachtcongres in China aan de 
bestaande vijf wekelijkse vracht-
vluchten op Luxemburg Airport 
naar dertien vrachtvluchten uit te 

bouwen. Uiteindelijk mikt de maat-
schappij op achttien vrachtvluchten 
in de week op het Groothertogdom, 
maar volgens het vakblad Cargofor-
warder zou er ook een plan liggen 
om maximaal 24 vluchten in de 
week uit te voeren op Luxemburg. 
Qatar Airways kan op de Luxem-
burgse luchthaven gebruikmaken 
van de vijfde vrijheidsrechten die 
het kreeg van de overheid toen het 
nog aandeelhouder was van Cargo-
lux. Daarmee kan de maatschappij 
ook vracht uit derde landen vervoe-
ren via Luxemburg. De Luxemburg-
se vakbond OGBL vreest intussen 
voor de komst van Qatar Airways.  
Volgens de bond zou de vervoerder 
uit de Golfstaat tarieven in de markt 
zetten die 75% onder die van de na-
tionale carrier Cargolux liggen. 

ROB MACKOR

Havenbedrijf Rotterdam is naar 
de rechter gestapt om vier gebrui-
kers van het zogenoemde Qua-
rantaineterrein (Q-terrein) af te 
krijgen.  

De havenbeheerder is al een jaar be-
zig met een project om de locatie in 
het Eem/Waalhavengebied vlakbij 
de wijk Heijplaat te ontwikkelen tot 
satellietlocatie van het bedrijven-
terrein RDM Rotterdam in de Waal-
haven. Kleine bedrijven moeten er 
te midden van cultuurhistorische 
en natuurwaarden en in monumen-
tale panden een plek kunnen vin-
den.
Het Q-terrein werd in de jaren ’30 
van de vorige eeuw aangelegd om 

besmette zeelieden te kunnen isole-
ren, maar voor dat doel is het com-
plex met twaalf gebouwen en een 
sportveld nooit gebruikt. Wel heeft 
het dienst gedaan als opvang voor 
vluchtelingen, repatrianten uit Ne-
derlands-Indië en patiënten van het 
huidige Delta psychiatrische zie-
kenhuis. Inmiddels zijn de gebou-
wen al decennialang gekraakt.
Het Havenbedrijf heeft dat jaren-
lang gedoogd, maar vorig jaar aan-
gegeven daar een eind aan te willen 
maken. Een aantal gebruikers is 
daarop een huurovereenkomst met 
het Havenbedrijf aangegaan. Vier 
van de negentien weigeren echter 
een overeenkomst aan te gaan en 
hun activiteiten op het terrein op 
termijn te beëindigen. Zij zijn nu ge-
dagvaard. 

LUCHTVRACHT ROTTERDAM 

Qatar Airways bouwt 
vluchten op Luik af

Rechtszaak om het 
Quarantaineterrein

Franse specialist in contractlogistiek

begint Europese kopgroep te naderen.

kocht, waarbij ID Logistics zich ont-
fermde over Mory Logidis. Maar de 
groei is niet alleen voortgekomen 
uit acquisities. Veel ervan is te dan-
ken aan grote contracten, zoals met 
supermarktketens, levensmidde-
lenproducenten en dergelijke, voor 
het beheer van hun distributiecen-
tra.
Kawasaki is daar een voorbeeld van. 
Vorig jaar haalde ID Logistics ook 
een order binnen van Carrefour 
voor de bevoorrading van ongeveer 
dertig supermarkten in de regio 
Dongguang in China. In Spanje wer-
den soortgelijke contracten binnen-
gesleept van twee webwinkels voor 
mode.
Zijn aanwezigheid in Zuid-Afrika 
dankt ID Logistics aan een samen-
werking met de Franse zuivel- en 
waterproducent Danone. In dit land 
werken voor ID nu 600 mensen.

FOLKERT NICOLAI

ID Logistics neemt voor 85 mil-
joen euro in contanten het 
Spaans/Portugese Logiters over. 
Daarmee voert het Franse con-
cern ongeveer een kwart miljard 
euro aan de omzet toe.

Logiters, een bedrijf waar 3.300 
mensen werken, is actief in de con-
tractlogistiek voor vooral de farma-
ceutische en de autoindustrie en in 
de distributie van consumenten-
goederen met een korte doorloop-
tijd. Het overgenomen bedrijf heeft 
ruim vijftig vestigingen op het Ibe-
risch Schiereiland, met een geza-
menlijke oppervlakte van 750.000 
vierkante meter.
ID Logistics is een van oorsprong 
Frans bedrijf, in 2001 opgericht 
door Eric Hémar, die nog steeds de 
algehele leiding heeft. ID staat aan 
de beurs van Parijs genoteerd. Vorig 
jaar behaalde het een omzet van 
ruim 930 miljoen euro, 6,4% meer 
dan een jaar eerder. De nettowinst 
steeg 18,3% tot 21,3 miljoen euro.

Kopgroep
Door de Spaanse overname, die ID 
voor het eerst op de kaart zet in Por-
tugal, begint het concern in de Eu-
ropese kopgroep van grote logistie-
ke dienstverleners door te dringen. 
Het is nu even groot als bijvoor-
beeld het Duitse Fiege en heeft 
meer dan tweehonderd vestigingen 
in veertien landen. ID is ook actief 
in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
In Nederland, waar ID Logistics een 
grote vestiging heeft in Tilburg, 
haalde het concern onlangs een 
groot tienjarig contract binnen van 
Kawasaki Motors Europe. Het gaat 
voor de Japanse motorfabrikant een 
nieuw Europees distributiecentrum 
beheren, dat heel West-Europa 
moet bestrijken.
Het komt in september dit jaar in 

bedrijf en heeft een oppervlakte van 
20.000 vierkante meter. Bijzonder 
is dat ID voor Kawasaki in Tilburg 
een nieuw logistiek concept ont-
wikkelt. Elke motorfi ets moet, op 
grond van wijzigingen in de CO2-re-
gelgeving, ingaande volgend jaar in 

de hele logistieke keten volledig tra-
ceerbaar zijn. Eerder nam ID in Ne-
derland al het beheer over van het 
Europese distributiecentrum van 
Sony en dat van Fujifi lm. In 2013 
rondde ID Logistics de overname af 

van het eveneens Franse CEPL, 
waardoor de Tilburgse vestiging 
van CEPL, met een oppervlakte van 
90.000 vierkante meter, in handen 
van ID kwam. Het bedrijf beschikte 
toen over iets meer dan drie miljoen 
vierkante meter aan logistieke 

ruimte; inmiddels is dat ruim meer 
dan vier miljoen vierkante meter.
De expansie van ID Logistics is in 
heel wat stappen gegaan. Zo werd in 
2011 de Franse failliete stukgoed-
vervoerder Mory in gedeelten ver-

Bij Logiters werken 3.300 mensen, verdeeld over ruim vijftig vestigingen. 

CONTRACTLOGISTIEK  Door de overname van Logiters voegt ID kwart miljard aan omzet toe

ID doet Spaanse overname
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De robot rukt op, ook in de logis-
tiek. Een kwart van de bedrijven 
in de sector maakt al op een of an-
dere manier van robots gebruik.

Kopstukken in de logistieke wereld 
houden zich nadrukkelijk bezig met 
de trends van de laatste jaren: de ro-
botisering van logistieke ketens, de 
verwachte opmars van zelfsturende 
voertuigen, het webwinkelen.
Het Amerikaanse onderzoeksbu-
reau Eyefortransport vroeg aan een 
wereldwijd panel van vierhonderd 
logistieke verantwoordelijken bij 
zowel verladers als dienstverleners 
hoeveel van hen al een robot in huis 
hadden. Bijna een kwart bleek er-
mee te werken in de bevoorradings-
keten. Bij 20% van de ondervraag-
den werden robots ingeschakeld bij 
de orderverzameling in het maga-
zijn. 
Van alle in gebruik zijnde robots 
staat 40% opgesteld in productie-
hallen, maar dat is misschien min-
der verrassend. Er zijn ook winkels 
met robots (4%) en robots in distri-
butiecentra (14%). Verder worden 
ze gebruikt bij de verpakking in het 
warehouse en bij het voorraadbe-
heer. De onderzoekers signaleren 
dat  moderne robots geschikt zijn 
voor de uitvoering van steeds ge-
compliceerdere taken. Daarmee is 
niet alleen in fabrieken, maar ook in 
de logistieke keten een duidelijke 
toekomst voor ze weggelegd.

Sprekende robots
Een aparte categorie vormen de 
‘chatbots’, sprekende robots, ofte-
wel geautomatiseerde gespreks-
partners. Die zijn nog maar bij wei-
nig bedrijven in gebruik, bij slechts 
7%. Maar intussen geeft 17% van de 
deelnemers aan het onderzoek te 
kennen wel van plan te zijn in 
spraakrobots te investeren.

Dat (vracht)auto’s tegenwoordig 
zichzelf kunnen besturen, is de 400 
ondervraagden natuurlijk niet ont-
gaan. Volgens ruim de helft van het 
panel komen deze voertuigen tus-
sen nu en 2025 de weg op. Maar 
eveneens de helft van de logistieke 
managers ziet de zelfrijdende truck 
nog niet meteen massaal de weg op 
komen. Dat wordt pas na 2025, zegt 
ruim 35% van het panel. Volgens 
14% is het in 2020 al zover, volgens 
12,5% pas in 2025 en volgens 14% 
komt het er nooit van. Een enkeling 
(3%) gelooft dat we er volgend jaar 
al mee te maken krijgen.

Verkiezingen
Eyefortransport legde het panel ook 
de vraag voor welke uitslag van de 
Amerikaanse presidentsverkiezin-
gen voor zijn of haar eigen bedrijf 
het voordeligst zal uitpakken. Daar-
bij noemt 29% de Democraten als 
de partij die het zakelijk klimaat het 
meest zal bevorderen. Voor ruim 
26% zijn dat de Republikeinen. Nog 
eens bijna 9% heeft liever dat een 
onafhankelijke kandidaat de verkie-
zingen wint en ruim 36% gelooft dat 
geen van deze partijen en kandida-
ten het klimaat waarin zijn/haar be-
drijf moet werken, positief zal beïn-
vloeden.
Amerikaanse panelleden geven aan 
de Republikeinen veel vaker de 
voorkeur dan panelleden uit de rest 
van de wereld. Van de Amerikaanse 
logistiek managers zegt 41% voor 
die partij te zijn; 37% wijst de Demo-
craten als voorkeurspartij aan. In de 
rest van de wereld moet de Republi-
keinse partij het doen met 12% van 
de ‘stemmen’, terwijl 33% de voor-
keur geeft aan de Democraten.
Van de uitslag van de verkiezingen 
verwacht 38% nieuwe regelgeving. 
Volgens 15,5% gaan de belastingen 
omhoog en meer dan 13% is bang 
dat TTIP, het handelsverdrag met 
de Europese Unie, sneuvelt.

LOGISTIEKE TRENDS

Robot loopt langzaam
logistieke centra in

heeft gekost, is niet bekendge-
maakt. 
Talke Benelux telt in Antwerpen en 
Moerdijk meer dan honderd mede-
werkers en realiseert jaarlijks een 
omzet van rond de 22 miljoen euro. 
Naast opslag, laden, lossen en semi-
industriële dienstverlening voor pe-
trochemie en fi jnchemie (vloeistof-
fen, vaste stoff en en afgewerkte 
poeders, granulaten en vloeistof-
fen) biedt Talke ook logistieke dien-
sten aan op de drie vestigingen. Het 
is daarnaast ook actief in het ver-
pakken van vloeistoff en en vaste 
stoff en.

Integratie
Met de overname van Talke ver-
sterkt Katoen Natie haar positie als 
marktleider op het gebied van logis-

KOEN MORTELMANS

Katoen Natie neemt de drie vesti-
gingen van het Duitse Talke in de 
Benelux over. Daarmee versterkt 
het bedrijf van Fernand Huts zijn 
positie als marktleider in de lo-
gistiek voor de chemiesector.

Talke beschikt over drie logistieke 
vestigingen in België en Nederland. 
Het gaat om Talke België (Kallo) en  
Alfred Talke Logistic Services 
(Zwijndrecht) in het Antwerpse ha-
vengebied en Talke Nederland in 
Moerdijk). Samen zijn deze drie fi li-
alen goed voor een oppervlakte van 
132.000 vierkante meter, waaronder 
40.000 vierkante meter aan maga-
zijnen en 132 silo’s.  Wat de overna-
me het Belgische Katoen Natie 

tieke dienstverlening in de petro-
chemische sector in Antwerpse ha-
ven en Nederland, zegt het bedrijf. 
Daarnaast passen de activiteiten 
geografi sch en qua dienstenpakket 
goed bij het bestaande diensten-
portfolio en netwerk van Katoen 
Natie.
Topman Fernand Huts kwalifi ceert 
de koop verder als een ‘middelgrote 
overname’ voor het bedrijf, dat re-
cent ook buiten Europa enkele ac-
quisities pleegde in Mexico en Co-
lombia en in de opslag en afhandeling 
van kunststoff en uitbreiding zocht. 
Verder hoopt Katoen Natie dat de 
integratie van de activiteiten van 
Talke ook zal leiden tot verdere 
schaalvoordelen en meer effi  ciency 
voor de Belgische logistiek dienst-
verlener in de Benelux. 

ANTWERPEN

Katoen Natie versterkt via koop 
Talke Benelux chemie-overslag

In de toekomst wordt dit erts met kleinere schepen vervoerd. 

aantal afgelegde mijlen komt over-
een met vijf trips naar de maan. De 
‘Berge Stahl’ is gebouwd in op-
dracht van de Noorse rederij Berge-
sen en voer aanvankelijk onder de 
Noorse vlag. Berge Bulk heeft die 
vervangen door die van het Isle of 
Man.
De rederij beschikt ook over vier zo-
genoemde ValeMax-carriers, die 
met een lengte van 361 meter en een 
draagvermogen van 388.000 ton 
nog een slag groter zijn. Die kennen 
echter nogal wat technische proble-
men. Zo brak één van de eerste 
schepen van deze klasse prompt 
doormidden tijdens  de eerste bela-
ding. ThyssenKrupp verwacht niet 

ROB MACKOR

De bulkcarrier ‘Berge Stahl’, die 
meer lading naar Rotterdam 
heeft gebracht dan welk ander 
schip ook, loopt waarschijnlijk 
volgende maand voor het laatst 
de Europoort binnen.

De rederij Berge Bulk neemt het re-
cordschip in de  loop van het jaar uit 
de vaart. Volgens agent Thyssen-
Krupp Veerhaven staat nog niet he-
lemaal vast wanneer de bulkcarrier 
zijn laatste lading ijzererts voor de 
Duitse staalindustrie komt afl eve-
ren. Waarschijnlijk is dat in augus-
tus, maar mogelijk wordt er tegen 
het eind van het jaar nog een reis 
uitgevoerd.
Toen het door het Koreaanse Hyun-
dai gebouwde schip met een draag-
vermogen van 364.767 ton in 1986 in 
de vaart kwam, was het veruit de 
grootste bulkcarrier ter wereld. Het 
werd speciaal ontworpen voor de 
afvoer van ijzererts uit de Carajás-
mijn van het Braziliaanse concern 
Vale naar Europa en pendelt sinds-
dien acht tot tien keer per jaar tus-
sen Terminal Maritimo de Ponta da 
Madeira in Brazilië, die speciaal 
voor de export van ijzererts is ge-
bouwd, en de EECV-terminal van 
ThyssenKrupp in de Europoort.

100 miljoen auto’s
In die afgelopen 30 jaar was het 
schip steeds volbeladen met zo’n 
360.000 ton ijzererts, waardoor de 
mastodont met een diepgang van 
zo’n 23 meter in Europa arriveert. 
De Eurogeul, de toegang tot de Rot-
terdamse haven, werd er indertijd 
speciaal voor uitgediept. Volgens 
ThyssenKrupp staat het aantal aan-
gevoerde tonnen op 89,8 miljoen, 
zodat met een laatste reis de grens 
van 90 miljoen ton  net wordt over-
schreden. Dat is genoeg voor zo’n 
100 miljoen personenauto’s.

De belading in Brazilië neemt ge-
middeld slechts twee dagen in be-
slag, EECV heeft vijf tot zeven da-
gen nodig om het schip leeg te 
krijgen. Meer nog dan door de leng-
te van 342 meter, valt de ‘Berge 
Stahl’ op door zijn enorme breedte 
van 63,5 meter. ThyssenKrupp 
roemt het ontwerp en de construc-
tie van het schip. ‘Zo bouwen ze ze 
tegenwoordig niet meer’, zegt een 
medewerker.
Berge Bulk is zelf ook lyrisch over 
het schip en kwalifi ceert het achter-
eenvolgens als ‘magnifi cent’, ‘pheno-
menal’ en als een ‘pioneer of te seas’. 
Nog één cijfer om de prestaties nog 
iets dikker in de verf te zetten: het 

ROTTERDAM  Unieke bulkcarrier vervoerde in dertig jaar genoeg ijzererts van 
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De algemene Transportindex komt dit jaar, anders dan in de voorgaande twee jaar, nog maar sporadisch 

boven de 100 uit. Begin deze week was de stand 96,85. Een jaar geleden was dat rond deze tijd ruim 103 en 

het jaar daarvoor 108. Aan het wegvervoer en de binnenvaart ligt de relatief lage huidige stand niet. De 

deelindices voor die modaliteiten staan weliswaar iets lager dan in voorgaande jaren, maar stukken hoger 

dan in 2011 tot en met 2013. De boosdoener is de zeescheepvaartindex. Deze kwam vijf jaar geleden medio 

juli op bijna 102 uit en is sindsdien geleidelijk weggegleden. Begin deze week was de stand 79. Een deel van 

de verklaring wordt gezocht in de almaar toegenomen gemiddelde scheepsgrootte.
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WEGVERVOER BLIJFT REDELIJK DRAAIEN

JOHN VERSLEIJEN

De luchtvrachtprijzen verslech-
teren in rap tempo, terwijl de ca-
paciteit drie keer groter is dan de 
vraag. Daarom richt Lufthansa 
Cargo zich op nieuwe markten: 
de rijke passagier en pakjes. 

Dat liet topman Peter Gerber van 
Lufthansa Cargo doorschemeren 
tijdens een bijeenkomst met de fi -
nanciële pers in Frankfurt. 
Volgens de topman is er op prijsge-
bied sprake van ‘een aardverschui-
ving’ en zijn de tarieven sinds vorig 
jaar met 15 tot 20% gedaald. Het re-
sultaat van deze prijserosie is dat de 
vrachtdivisie over het eerste en 
tweede kwartaal van dit jaar met 
rode cijfers werd geconfronteerd en 
nu de  tering naar de nering moet 
zetten. Vorige maand werd al aange-
kondigd via natuurlijk verloop 800 
banen te schrappen van de 4.600, 
waarvan 400 op de thuisbasis 
Frankfurt Airport. De maatregel 
moet uiteindelijk in 2020 een kos-
tenbesparing van 80 miljoen euro 
opleveren per jaar, laat Gerber we-
ten, maar de kostenbesparing is niet 
voldoende om de prijserosie in de 
markt te compenseren. 
Behalve het schrappen van banen 
zoekt Gerber ook naar een nieuw 

businessmodel voor het lucht-
vrachtbedrijf en een andere markt-
benadering. De focus moet daarbij 
komen te liggen op marktsegmen-
ten die meer rendement opleveren 
zoals pakketvervoer en het trans-
port van farmaceutica. Zo praat de 
maatschappij sinds kort met de in-
ternetwinkels Amazon en Alibaba 
om vervoer te gaan verrichten voor 
deze grote pakketaanbieders. Het 
gaat daarbij vooral om pakjesver-
voer in regio’s als China en het Mid-
den-Oosten, aldus Gerber.
Daarnaast zoekt de maatschappij 
ook de rijke passagiers op. Die kun-
nen straks via een nieuwe app op 
hun smartphone rechtstreeks 
vracht boeken bij Lufthansa Cargo, 
bijvoorbeeld om een motorfi ets 
mee te nemen op vakantie. Of deze 
handige vracht-app (freight ticket) 
ook openstaat voor verladers om 
rechtstreeks vracht te boeken, blijft 
nog onduidelijk. Indien dat het ge-
val is zouden expediteurs als vracht-
bemiddelaars deels buitenspel wor-
den gezet. Dit rechtstreeks boeken 
van lading door verladers ligt bij-
zonder gevoelig binnen de expedi-
tiesector sinds KLM Cargo het ruim 
twintig jaar geleden met weinig suc-
ces probeerde. Expediteurs zijn nu 
goed voor rond de 95% van het la-
dingaanbod bij Lufthansa Cargo.

LUCHTVRACHTRENDEMENT

Binnenkort bij Lufthansa: zelf het ticket voor je bolide boeken. Foto: Lufthansa Cargo

Lufthansa heeft rijke 
passagier in het vizier

Er zijn  nog geen lichtpuntjes te 
bespeuren in de vervoerscijfers 
van Air France-KLM Cargo. Het  
vrachtvervoer van de Frans-Ne-
derlandse luchtvaartgroep nam 
over de maand juni met 9,4% af, 
terwijl de beladingsgraad met 
57,2% 2,8 procentpunt inleverde.

De beschikbare vrachtcapaciteit 
nam in juni met bijna 5% af, maar 
zorgde niet voor het beoogde her-
stel van de beladingsgraad. Voor de 
eerste helft van dit jaar waren de 
vervoerscijfers ook niet erg hoopge-
vend. Het vrachtvervoer (in tonki-
lometers) verloor 7,5%, terwijl de 
capaciteit met 5,7% afnam. De bela-
dingsgraad liet over de eerste zes 
maanden van dit jaar een krimp van 
1,2 procentpunt zien naar 58,9%.

De afzonderlijke transportcijfers 
van KLM Cargo (inclusief Marti-
nair) en Air France Cargo bleven 
ook negatief, waarbij KLM 9,5% van 
de beschikbare vrachtruimte ver-
loor door de afslanking bij vracht-
dochter Martinair. Het vrachtver-
voer daalde met ruim 10%, wat 
resulteerde in een afname van de 
beladingsgraad met ruim een halve 
procentpunt naar 65,6%. Air France 
Cargo zag de capaciteit over dezelf-
de periode amper afnemen (-1,2%), 
terwijl het vrachtvervoer 3,5% inle-
verde. De beladingsgraad van Air 
France Cargo, dat op twee B777F’s 
na negatief wordt beïnvloed door 
bellycapaciteit op weinig aantrek-
kelijke vrachtbestemmingen, lag 
met 51,5% ruim 1 procentpunt on-
der het niveau van juni 2015. JV

BELADINGSGRAAD

KLM zet glijvlucht in 
vrachtvervoer voort

Carajás, ’s werelds grootste reserve 

aan ijzererts, werd per toeval ontdekt.

nog ruim twee keer zo veel, want 
tussen eind 2009 en mei 2014 lag de 
ijzerertsprijs ruim boven de 100 
dollar per ton, met een piek van bij-
na 190 dollar begin 2011. Het gebied 
bevat overigens ook aanzienlijke 
hoeveel heden mangaan, koper, tin, 
bauxiet en zelfs goud.

Kale heuvel
Ironisch genoeg werd die enorme 
rijkdom min of meer bij toeval ont-
dekt, toen een helikopter met geo-
logen van US Steel eind jaren ’60 
een noodlanding op een heuvel in 
het gebied maakte. Onderzoek ver-
schafte het antwoord op de vraag 
waarom die heuvel toch zo kaal was: 
die bestond voor niet minder dan 
66% uit ijzer.
De ontwikkeling van het gebied 
nam tot in de jaren tachtig in beslag. 
Aanvankelijk participeerde US Steel 
voor 49% in het megaproject, maar 
dat trok zich er eind jaren zeventig 
uit terug, volgens de nieuwssite Mi-
ning Technology voor 55 miljoen 
dollar. Uiteindelijk ging de eerste 
van drie enorme dagbouwmijnen in 
1984 draaien met een capaciteit van 
ruim dertig miljoen ton per jaar. 
Vale heeft de capaciteit door de ja-
ren heen sterk opgevoerd en meldt 
in het jaarverslag over 2015 een pro-
ductierecord van 129,6 miljoen ton.
De totale productie wordt dwars 
door het Braziliaanse oerwoud afge-
voerd via de bijna 900 kilometer 
lange Estrada do Ferro Carajás 
spoorweg naar Ponta da Madeira. 
Die is onderdeel van de haven van 
Itaqu bij São Luís aan de noordelijke 
Braziliaanse kust.
Dat gaat met treinen van bijna drie-
enhalve kilometer, die met 330 wa-
gons 40.000 ton per keer vervoe-
ren. Vervolgens wordt het erts in 
Ponta da Madeira overgeladen in 
bulkcarriers als de ‘Berge Stahl’ 
voor de export naar vooral Azië en 
Europa.

dat een van deze schepen de ‘Berge 
Stahl’ gaat vervangen, omdat ze las-
tig zijn af te meren bij de EECV. 
Waarschijnlijk zal de ertsstroom in 

de toekomst met kleinere schepen 
worden aangevoerd.
Hoe indrukwekkend de cijfers rond-
om de ‘Berge Stahl’ ook zijn, ze val-

len in het niet bij die van de Carajás-
mijn, met een geschatte winbare 
reserve van 7,2 miljard ton ’s we-
relds grootste ijzerertsreserve. Bij 

de huidige ertsprijs van tegen de 50 
dollar per ton (voor import China) 
bedraagt de waarde zo’n 360 miljard 
dollar. Tot twee jaar geleden was dat 

Brazilië naar Europa voor de productie van honderd miljoen personenauto’s

ge Stahl’ monstert af
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Ik heb dat geld teruggevraagd en 

gelukkig had ik de brief bewaard.

hebben ze recht op een premie van 
5.000 euro per dienstjaar.
De deeltijdregeling is het belang-
rijkste middel om het doel van het 
sociaal akkoord te bereiken: het 
voorkomen van ontslagen onder de 
containerwerkers, die als gevolg van 
de voortschrijdende automatisering 

van de overslag overtollig dreigen te 
raken. Als extra slot op de deur be-
vat het akkoord een werkgelegen-
heidsgarantie voor de vaste werkne-
mers tot medio 2020. De looptijd 
van vier jaar is korter dan oorspron-
kelijk geëist, maar daarin ziet Stam 

ROB MACKOR

Het Havenbedrijf van Rotterdam 
legt bijna vijf miljoen euro op ta-
fel voor de oprichting van twee 
nieuwe arbeidspools, waarbij een 
deel van het personeel van Rot-
terdam Port Services (RPS) aan 
de slag kan.

Dit bevestigt woordvoerder Sjaak 
Poppe van het Havenbedrijf. RPS-
eigenaar Hans Vervat zou bereid 
zijn één miljoen euro in te brengen, 
maar was niet voor toelichting be-
reikbaar. Verwacht wordt dat RPS, 
de voortzetting van de begin 2009 
failliet verklaarde havenarbeids-
pool SHB, de activiteiten één dezer 
dagen bij gebrek aan inkomsten zal 
moeten staken en het faillissement 
zal aanvragen.
De afspraken over een doorstart 
zijn gemaakt in het kader van de on-
derhandelingen over een sociaal ak-

koord voor de containersector, dat 
vorige week na anderhalf jaar van 
moeizame onderhandelingen tot 
stand kwam. De betrokken vakbon-
den, FNV Havens en CNV Vakmen-
sen, eisten daarin dat er ook een so-
ciaal vangnet zou komen voor de 
ongeveer 120 werknemers van RST, 
die deels buiten de containersector 
werken.
Het uitgangspunt is dat er in totaal 
73 werknemers aan de slag kunnen 
bij de twee op te zetten pools. Een 
groep van 32 oudere werknemers 
(geboortejaren ’54-’59) kan deels 
blijven werken op basis van de Seni-
oren Haven Fitregeling. 41 werkne-
mers die na 1960 zijn geboren, kun-
nen aan de slag bij een nieuw 
inleenbedrijf, dat het werk gaat over-
nemen dat RPS nu nog uitvoert.
Van de resterende groep gaat het 
grootste deel de komende maanden 
met pensioen of komt in de WW. Zij 
krijgen tot aan hun pensionering een 

aanvulling tot 100% op hun uitke-
ring. Verder maakt een kleine groep 
gebruik van een vertrekpremierege-
ling en stappen vijf werknemers over 
naar andere havenbedrijven, waar-
onder SCA en P&O Ferries.
Poppe spreekt van een unieke rege-
ling en noemt de bijdrage van de ha-
venbeheerder ‘te verdedigen’ om-
dat RPS en voorganger SHB door de 
havengemeenschap in de loop der 
jaren gebruikt zijn om de sociale 
problematiek als gevolg van de te-
loorgang van de stukgoedsector op 
te lossen.

Scholingsfonds
FNV-bestuurder Niek Stam, de ar-
chitect van de regeling, zegt dat de 
bijdrage van het Havenbedrijf is ge-
baseerd op een ongebruikte bijdra-
ge aan een scholingsfonds dat nooit 
van de grond is gekomen van inder-
tijd tien miljoen gulden. ‘Ik heb dat 
geld teruggevraagd en gelukkig had 

ik de brief daarover bewaard’, zegt 
Stam.
De vijf miljoen voor de oplossing 
van de RPS-problematiek komt bo-
ven op de bijdrage van de havenbe-
heerder aan het pakket maatregelen 
voor de containersector. Daarvan is 
uitbreiding van de Senioren Haven 

Fitregeling, deeltijdwerk voor oude-
ren, de belangrijkste. Enkele hon-
derden havenwerkers van 60 jaar en 
ouder (geboortejaren ’52 t/m ’56) 
kunnen tot hun 65ste 60% gaan wer-
ken met behoud van 95% loon en 
100% pensioenopbouw. Bovendien 

         Havenbedrijf 
betaalt 

HAVEN  Na anderhalf jaar praten komen er nieuwe arbeidspools, deeltijdpensioen met aanvulling en andere maatregelen

NIEUWSBLAD TRANSPORT 13-19 JULI 2016



Feature 9

Il
lu

st
ra

ti
e

: E
d

w
a

rd
 O

u
w

e
rk

e
rk

geen probleem. Door pensionering 
van een groot aantal werknemers in 
de komende vier jaar zal het over-
compleet sowieso afnemen, zegt hij.
Verder is er een principe-afspraak 
gemaakt over het over en weer in- 
en uitlenen van werknemers door 
de bedrijven bij pieken in het 
werkaanbod (collegiale inhuur) en 
krijgen de betrokken werknemers 
voorrang bij het vervullen van va-
catures. Ook hebben het Havenbe-
drijf en de terminals ingestemd 
met de eis dat het transport over de 
nog aan te leggen Container Ex-
change Route zal worden uitge-
voerd door werknemers van ECT, 
APMR en Kramer. Die is naar ver-
wachting over twee jaar klaar en 
zou goed zijn voor enkele tiental-
len arbeidsplaatsen.

50/50-verdeling
Bij het akkoord zijn de terminal ope-
rators ECT, APMT en RWG betrok-
ken en de personeelsleveranciers 
Matrans, ILS en Unilash. Bij die be-
drijven werken ongeveer 3.700 men-

sen. Bij de Steinweg-bedrijven Uni-
port en Rotterdam Shortsea 
Terminals (RST) gaat het om nog 
eens zo’n 600 containerwerkers, 
maar die zijn geen partij in de over-
eenkomst. De directie van die bedrij-
ven heeft in een eerder stadium wel 
aangekondigd bij een eventueel ak-
koord te willen aanhaken.
Het Havenbedrijf heeft in een pers-
bericht laten weten dat het maatre-
gelenpakket zo’n 20 tot 30 miljoen 
euro kost. Volgens de tekst van het 
akkoord worden die kosten door het 
Havenbedrijf en de betrokken be-
drijven gedeeld op basis van ‘over-
een te komen verdeelsleutels’. Vol-
gens Poppe komt dat praktisch 
gesproken neer op een 50/50-verde-
ling.
Het ministerie van SoZaWe heeft 
een subsidieaanvraag voor scho-
lingsactiviteiten gehonoreerd met 
een toekenning van 1,6 miljoen 
euro. Overigens moet de voorgeno-
men fi nanciering nog worden goed-
gekeurd door de Nederlandse Auto-
riteit Consument en Markt (ACM) 

en door de Europese autoriteiten. 
Ook de achterbannen van FNV en 
CNV moeten zich er nog over uit-
spreken. De bonden leggen het on-
derhandelingsresultaat met een po-
sitief advies voor aan hun 
achterbannen. In verband met de 
vakantieperiode worden de leden-
raadplegingen pas tegen eind au-
gustus afgerond.

Kritisch
Ondanks het positieve advies is 
FNV Havens kritisch over het on-
derhandelingsresultaat, blijkens 
een verklaring van de onderhande-
lingsdelegatie van de bond. Die be-
twijfelt of er veel terecht komt van 
de afspraken over collegiale in- en 
uitleen en vreest dat er in de toe-
komst toch weer bij de ene terminal 
werknemers duimen zitten te draai-
en terwijl de buurman het werk niet 
aankan. ‘Terminalhoppen’ door re-
derijen kan die situatie in de hand 
werken.
De bond is wel tevreden over de af-
spraak dat er regelmatig overleg ge-

voerd zal worden over de situatie in 
de containersector en dat medio 
2019 de balans van de transitie zal 
worden opgemaakt. Daarmee wordt 
de overgang van lading van de oude 
naar de nieuwe terminals bedoeld. 
Het Havenbedrijf en de terminals 
hebben zich verplicht om mee te be-
talen aan eventuele aanvullende 
maatregelen, mochten die dan 
noodzakelijk blijken.

De gesprekken over werkzekerheid 
in de haven liepen al meer dan een 
jaar. Begin januari leidde een pat-
stelling in de onderhandelingen tot 
een 24-uurs staking, waarbij de con-
taineroverslag in de Rotterdamse 
haven stillag. De werknemers vre-
zen dat door de komst van de sterk 
geautomatiseerde terminals op de 
Tweede Maasvlakte tot 800 banen 
verloren zullen gaan.

ONTSNAPPINGSCLAUSULE
Als de hemel naar beneden komt, houdt alles op. Dat is de strekking 

van een ontsnappingsclausule, die in werking treedt als de container-

overslag tijdens de looptijd van het akkoord twee jaar achter elkaar 

met 5% daalt ten opzichte van het overslagvolume in 2014. Het totale 

akkoord is dan van de baan.

Dat lijkt vergezocht, ook al blijft de groei van de containeroverslag de 

afgelopen jaren fors achter bij de geprognotiseerde groeicijfers van 

rond de 3%, waarop de aanleg van Maasvlakte 2 en de bouw van de 

nieuwe geautomatiseerde terminals zijn gebaseerd. Maar in Rotter-

dam is men nog niet vergeten dat de eerste schop voor het project in 

september 2008 de grond in ging, uitgerekend in de maand dat 

Lehman Brothers omviel. Dat leidde in 2009 tot een terugval van 7%. 

Je weet het dus maar nooit...

mee aan 
         akkoord
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RAAD & RECHT

Op 23 juni jl. heeft het Gerechtshof te Den Bosch uitspraak 
gedaan in een zaak over het ontslag op staande voet van een 
chauff eur. 

De chauff eur werd voornamelijk ingezet op ritten naar het 
Ruhrgebied in Duitsland. Op 2 juli 2015 is de chauff eur niet 
op zijn werk verschenen. Op 8 juli 2015 heeft zijn werkgever 
daarom zijn loon stopgezet. Op 13 juli heeft de chauff eur zijn 
werk hervat, maar op 20 juli is hij wederom niet vertrokken 
voor een rit naar Duitsland. De werkgever heeft de chauff eur 
toen meegedeeld dat hij hem geen loon heeft betaald, omdat hij 
zonder geldige reden afwezig was. Bovendien heeft de werk-
gever hem erop gewezen dat de werkweigering een dringende 
reden voor ontslag op staande voet oplevert. Op 30 juli 2015 
heeft de chauff eur opnieuw geweigerd om zijn rit naar Duits-
land de volgende dag uit te voeren. Hij is daarom op 31 juli 2015 
op staande voet ontslagen.
 
De chauff eur heeft de kantonrechter in eerste aanleg verzocht 
het ontslag op staande voet te vernietigen en te bepalen dat hij 
weer mocht werken in zijn functie van chauff eur. De kanton-
rechter heeft dit afgewezen. In hoger beroep voert de chauff eur 
aan dat de dienstopdracht voor 31 juli 2015 niet duidelijk was. 
Daarnaast voert hij aan dat hij de opdracht niet expliciet heeft 
geweigerd, maar niet wilde uitvoeren, omdat hij dan de rij- en 
rusttijden zou overschrijden.
 
Het hof beoordeelt eerst of de vervoersopdracht duidelijk was. 
De chauff eur heeft via de boordcomputer de opdracht ontvan-
gen om de volgende dag naar Duitsland te rijden. Ook heeft een 
telefoongesprek en e-mailwisseling tussen de chauff eur en zijn 
werkgever plaatsgevonden, waarin de chauff eur herhaaldelijk 
is gevraagd om de volgende dag zijn opdracht uit te voeren. 
Zijn werkgever heeft herhaald dat ontslag op staande voet de 
consequentie zou zijn als de chauff eur de opdracht niet zou 
uitvoeren. Als de opdracht hierna nog steeds niet duidelijk was 
voor de chauff eur, had hij daarnaar bij zijn werkgever moeten 
informeren. De conclusie van het hof is dan ook dat de op-
dracht om op 31 juli 2015 naar Duitsland te rijden wel duidelijk 
was, en dat de chauff eur deze opdracht niet heeft uitgevoerd. 
Vervolgens beoordeelt het hof of de opdracht van de werkgever 
redelijk was. De bezwaren van de werknemer dat hij de rij- en 
rusttijdenwet zou overtreden door het uitvoeren van zijn 
opdracht, worden door het hof verworpen. De chauff eur zou de 
rit naar Duitsland op 31 juli namelijk binnen de voorgeschreven 
rusttijden hebben kunnen uitvoeren. De opdracht was daarom 
niet alleen duidelijk, maar ook redelijk. 

Het hof oordeelt dat het hardnekkig weigeren van de chauf-
feur om de opdracht uit te voeren een dringende reden is voor 
ontslag op staande voet, zeker omdat de chauff eur al tweemaal 
gewaarschuwd was dat werkweigering voor zijn werkgever 
onacceptabel is, en dat dit zou kunnen leiden tot een ontslag 
op staande voet. De vorderingen van de chauff eur worden 
door het hof afgewezen en het ontslag op staande voet blijft in 
stand.

Ontslag op staande voet wordt als het zwaarste arbeidsrech-
telijke sanctiemiddel gezien. Daartoe kan dan ook niet snel 
worden overgegaan. In dit geval oordeelt zowel de kantonrech-
ter als het gerechtshof dat het ontslag op staande voet terecht 
is verleend, waarbij een rol speelt dat de werknemer meerdere 
malen was gewaarschuwd dat ontslag op staande voet zou vol-
gen en de werknemer dus een gewaarschuwd mens was. 

EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

Staande voet

dat er meer van deze ‘pragmatische 
en pro-actieve maatregelen’ nodig 
zijn op de ‘zieke routes’ om het her-
stel van de tarieven in de container-
vaart momentum te geven. ‘Hoewel 
de nieuwe alliantiestructuren vorm 
krijgen tussen nu en april 2017, zal 
dit nog enige tijd in beslag nemen.’
Voor 2017 wordt een verbetering 
van de tarieven verwacht. Drewry 
schat die stijging op 8%. Een van de 
belangrijke oorzaken is dat reders 
de overcapaciteit in de markt zullen 
aanpakken. Drewry waarschuwt wel 
dat dit niet als marktherstel moet 
worden gezien. ‘De stijging moet af-
gezet worden tegen de onnodig gro-
te tariefdalingen van 2015 en 2016.’

TOBIAS PIEFFERS

De tarieven in de containervaart 
hebben de bodem bereikt en zul-
len in de komende 18 maanden 
stijgen, maar voor de reders komt 
die prijsstijging niet snel genoeg 
om grote verliezen in 2016 af te 
wenden, stellen de analisten van 
Drewry.

De containervaart zag de tarieven in 
het begin van dit jaar dalen tot histo-
rische dieptepunten. In maart/april 
kostte het transport van een 40-voets 
container van Shanghai naar Rotter-
dam slechts 354 dollar, volgens de 
World Container Index van Drewry 
en Cleartrade Exchange. Dieper dan 
dit zullen de tarieven niet meer zin-
ken, stelt het onderzoeksbureau nu. 
‘De bodem is bereikt.’
De resultaten van de reders liegen 
er niet om. Over de gehele linie wor-
den grote omzet- en winstdalingen 
geschreven, terwijl de volumes juist 
gestegen zijn. Maersk Line wist met 
veel moeite een verlies in het eerste 
kwartaal af te wenden, maar kon 
niet voorkomen dat de operationele 
winst daalde van 736 miljoen naar 
16 miljoen dollar. De Maersk Group 
wordt nu opgesplitst en CEO Nils 
Andersen is vervangen.
Eigen schuld, dikke bult, is de strek-
king van Drewry’s meest recente 
Container Report. Volgens het be-
drijf hebben de reders in wanhopige 
pogingen om marktaandeel te be-
houden onnodig veel omzet misge-
lopen. ‘We schatten dat de industrie 
collectief zo’n 10 miljard dollar in 
omzet heeft afgeschreven tijdens de 
contractonderhandelingen voor dit 
jaar voor de twee belangrijkste oost-
westroutes’, meldt het rapport. 
Jaarlijkse vrachttarieven op de 
trans-Pacifi sche routes zijn gedaald 
tot 800 dollar per 40-voets contai-
ner naar de Amerikaanse westkust 
en 1.800 dollar naar de Amerikaanse 
oostkust. Volgens Drewry, dat een 
parallel trekt met de crisisjaren 
2008 en 2009, was er voor de reders 
geen enkele reden om in één keer 

zoveel omzet weg te schrijven, aan-
gezien de headhaul volumes een be-
zettingsgraad van 90% laten zien. 
General Rate Increases hebben er-
voor gezorgd dat de spottarieven 
weer wat stijgen. In de Shanghai 
Containerized Freight Index is het 
spottarief voor containers van Azië 
naar Noord-Europa gestegen van 
680 naar 1206 dollar per teu. Het 
spottarief voor containers richting 
het Middellandse Zeegebied is ge-
stegen met 396 dollar tot 1172 dollar 
per teu. Medio maart gaf deze index 
nog tarieven van respectievelijk 211 
dollar en 203 dollar per teu voor 
deze routes aan. 

Discipline
Ook de tarieven voor de trans-Paci-
fi sche routes lieten begin deze 
maand een stijging zien, namelijk 
met 456 en 289 dollar per 40-voeter 
voor respectievelijk containers naar 
de westkust en de oostkust van de 
Verenigde Staten. De tarieven ston-
den daardoor per 1 juli op 1785 en 
1209 dollar per feu. 

Drewry vindt het nog te vroeg om te 
oordelen dat de reders zichzelf 
meer discipline hebben opgelegd in 
het vaststellen van de prijzen, maar 
zegt wel ontwikkelingen te zien die 
bijdragen aan het tariefherstel. 
‘Het recente besluit van de G6-alli-
antie om een wekelijkse loop uit de 
Azië-Noord-Europa handel te halen 
is een positieve zet’, schrijft het be-
drijf. Daarbij wordt wel opgemerkt 

Na een historische keldering eerder dit jaar, zijn de containertarieven alweer flink aan het opkrabbelen. Foto: Maersk

LIJNVAART  De tarieven in de containervaart kunnen niet verder omlaag

Dieptepunt bereikt

Voor 2017 wordt 

een verbetering 

van de tarieven 

verwacht.

CAPACITEITSVERLAGING 
ALS REDMIDDEL?
GERT VAN HARSKAMP

Capaciteitsverlaging kan 

leiden tot fors stijgende 

vrachttarieven in de wereld-

wijde containervaart, ook al 

blijft de vraag achter. 

Dat stelt het Britse maritieme 

onderzoeksbureau Drewry dat 

zich baseert op de ontwikke-

ling van de vrachttarieven en 

containercapaciteit tussen 

Azië en de oostkust van 

Zuid-Amerika. De spotmarkt-

tarieven tussen Shanghai en 

Santos zijn in de eerste vijf 

maanden van 2016 met maar 

liefst 420% gestegen, terwijl 

de vraag naar containervervoer 

onveranderd zwak bleef. 

Volgens Drewry is daar maar 

één verklaring voor: de 

beschikbare capaciteit op die 

route is in dezelfde periode 

met bijna 30% afgenomen. 

Afgelopen juni werden er nog 

maar drie wekelijkse diensten 

uitgevoerd op de route tussen 

Azië en Zuid-Amerikaanse 

oostkust. Vorig jaar juni waren 

dat er twee keer zoveel.

HT
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Zeeuwse bulk
Bulkoverslag neemt een belangrijke positie in onder 

de activiteiten van de Zeeuwse Havens. Zeeland 

Seaports is in het segment droge bulk actief op het 

gebied van zwarte bulk (steenkool) en witte bulk – 

waarmee onder meer ertsen, grind en mineralen 

wordt aangeduid. In dat laatste segment is Zeeland 

Europees marktleider met in de haven een paar 

grote spelers op het gebied van meststoffen. 

Bij 50% van de goederen die overgeslagen worden

in de havens van Zeeland, wordt gebruikgemaakt 

van binnenschepen, vooral voor het vervoer van 

bulkgoederen.
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Foto: Ries van Wendel de Joode
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Zeeuwse havens zien brood in  
nal op de Tweede Maasvlakte. De Sif Group uit Roer-
mond zou er funderingen voor windmolens (zoge-
noemde monopiles) gaan fabriceren. Die werden tot 
dan toe afgevoerd via de terminals van Verbrugge en 
Kloosterboer in Vlissingen. Recentelijk blies Verbrug-
ge de verhuisplannen af en besloot toch op Walcheren 
te blijven. In Vlissingen-Oost wil de terminaloperator 
ook fors uitbreiden en heeft daartoe een contract ge-
sloten met Zeeland Seaports. De dienstverlener heeft 
zich voor dertig jaar aan Vlissingen verbonden. Ver-
brugge liet weten dat de opstelling van de havenauto-
riteit debet was aan de beslissing. Na een lastige peri-
ode is de verstandhouding tussen beide partijen 
verbeterd.
 
Windmolenpark Borssele
Zeeland Seaports en Verbrugge hadden zich aanvanke-
lijk beide verbonden aan het Zeeuws Off shore Wind 
Project (ZOWP). Samen met de Zeeuwse Milieufedera-
tie, energieleverancier DELTA, bouwbedrijf Heerema 
en Zeeuwind (een coöperatie voor windenergie) maak-
ten ze zich sterk voor de komst van windmolenpark 

Het Zeeuwse Vlissingen en de Gro-
ningse Eemshaven zijn in Neder-
land de grootste spelers op de off -
shore windenergiemarkt. In Zeeland 
hangt 5 tot 10% van de havenactivi-
teiten samen met off shore windmo-

lenparken en Vlissingen speelt daarbij de hoofdrol. 
Het betreft vijf- tot zeshonderd scheepsbewegingen 
op jaarbasis, die vooral worden verricht voor de bouw 
van windmolenparken. Sinds 2009 is Vlissingen be-
trokken bij de aanleg en het onderhoud van zo’n der-
tig parken op zee, in Nederland, België, Engeland, 
Duitsland en Denemarken. Zeeland profi leert zich 
dan ook graag als logistieke hotspot voor off shore 
windenergie. 
Even dreigde er een kink in de kabel te komen, toen 
Verbrugge International, een van de grootste logistie-
ke dienstverleners in dit marktsegment, de off shore-
activiteiten naar Rotterdam dreigde te verplaatsen. In 
juni 2015 sloot het bedrijf samen met de Sif Group een 
overeenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam voor 
de bouw van een productie- en op- en overslagtermi-

KARIN KOSMEIJER

De komst van het offshore 
windmolenpark Borssele zal Zeeland 
geen windeieren leggen. Exploitant 
Dong Energy verwacht zeker gebruik
te maken van de lokale havens.

Borssele, 22 kilometer van de kust van Walcheren van-
daan. Toen het kabinet de tender uitschreef, trokken 
het havenbedrijf en Verbrugge zich terug uit het samen-
werkingsverband. ‘Dit omdat wij als haven – naar wij 
verwachten en hopen – een belangrijke neutrale rol 
kunnen spelen bij het op zee plaatsen en daarna het on-
derhouden van het park dat bijna letterlijk in onze ach-
tertuin ligt’, zegt Peter Geertse, commercieel manager 
van Zeeland Seaports. Verbrugge wilde eveneens liever 
de neutrale positie tegenover (potentiële) opdrachtge-
vers handhaven.
ZOWP heeft meegedongen naar de opdracht, maar vis-
te achter het net. Het Deense bedrijf Dong Energy heeft 
de tender gewonnen voor de aanleg en exploitatie van 
‘Borssele 1 en 2’, een windpark met een vermogen van 
700 megawatt. Dat moet straks een miljoen Nederland-
se huishoudens van energie gaan voorzien. Dong ver-
wacht er zo’n honderd windmolens neer te zetten. Het 
Deense bedrijf is Europees gezien de grootste produ-
cent van windenergie op zee, met een marktaandeel van 
35 procent.
Borssele is het eerste van vijf windmolenparken die het 
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Over Borssele zegt Vis: ‘Onze verwachting is absoluut 
dat we in Zeeland intensief zullen samenwerken met lo-
kale partijen. Het wordt een park van ongeveer honderd 
molens. Die zijn heel groot en aan de logistieke kant is 
dat een hele klus. Je wilt het dan in de buurt hebben, 
zodat het heen en weer varen niet te veel tijd kost. Er 
zijn Nederlandse bedrijven die zo’n klus heel goed kun-
nen doen.’ Geertse van Zeeland Seaports zegt hierover: 
‘Wij verwachten dat we zowel in de bouw als in de ex-
ploitatiefase een rol kunnen spelen en zullen alle mo-
gelijke medewerking verlenen aan Dong om dit moge-
lijk te maken.’
Het Zeeuwse havenbedrijf ziet sowieso toekomst in 
deze markt. Geertse wijst daarbij op de ligging van Vlis-
singen, vlakbij de Noordzee en zonder sluizen, en de 
aanwezigheid van veel bedrijven in het havengebied die 
zich op deze markt begeven. Ook de beslissing van Ver-
brugge om in Vlissingen te blijven en uit te breiden 
voedt het optimisme van de havenautoriteit. ‘Wij doen 
ons stinkende best om op het gebied van off shore wind 
echt dé haven van Nederland te zijn, voor zowel de 
bouw als de exploitatiefase’, aldus Geertse.

Je wilt dat heen en weer 

varen niet te veel tijd kost.

Zeker nu Verbrugge blijft, hoopt Vlissingen dé 

haven van Nederland te zijn op het gebied van  

offshore windenergie. Op de foto liggen aan de 

kade de werkschepen ‘MPI Discovery’, de ‘Oleg 

Strashnov’ en de ‘Pacific Orca’.

Foto: Sky Pictures/Izak van Maldegem

windmolenpark Borssele
kabinet wil laten bouwen voor de kust van Zeeland, 
Zuid-Holland en Noord-Holland. Hiermee is maximaal 
achttien miljard euro aan investeringen gemoeid. De 
windparken zouden in 2023 operationeel moeten zijn 
en energie kunnen leveren aan meer dan vijf miljoen 

huishoudens. De windparken dragen bij aan het kabi-
netsvoornemen om in 2020 het percentage duurzame 
energie in het totale energieaanbod te verhogen naar 
14%.
De keuze voor het Deense energiebedrijf bij deze eerste 
aanbesteding leidde tot enige beroering. Het park komt 
dus niet in Zeeuwse handen, zoals de Zeeuwse Milieu-

federatie graag wilde, en evenmin in Nederlandse han-
den, ondanks de mededinging van een consortium van 
Shell, energiebedrijf Eneco en baggeraar Van Oord. Er 
was vooral veel te doen over de lage prijs die de winnaar 
bood. Verwacht wordt dat bij een volgende aanbeste-
ding in augustus het Nederlands consortium een scher-
per tarief zal bieden.
 
Lokale partijen
Windmolenpark Borssele 1 en 2 moet in 2020 gereed 
zijn. Dong weet nog niet van welke logistiek dienstver-
leners het concern gebruik gaat maken tijdens en na de 
bouw. Directeur Jasper Vis van Dong Energy Neder-
land: ‘Wij hebben pas twee dagen geleden gehoord dat 
we het gaan doen, maar voor elk project van windmo-
lenparken maken wij gebruik van havens in de buurt.’ 
Het Deense concern heeft geen vaste logistieke dienst-
verleners. Bij ieder project wordt dat opnieuw bekeken. 
Het concern is goed bekend met de Nederlandse markt. 
Dong maakt gebruik van Eemshaven voor een Duits 
project en van Vlissingen voor enkele Engelse windmo-
lenparken.
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‘Onze terminal bestaat nu ruim 
vijf jaar, we zijn een volle doch-
ter van Kloosterboer. De naam 
BOW staat voor Breakbulk- en 
Off shore Wind, wij zijn gespeci-
aliseerd in de logistieke dienst-

verlening op het gebied van off shore en heavy lift. 
‘We richten ons eigenlijk op vier kernactiviteiten. Hea-
vy lift in het algemeen, decommissioning, olie en gas 
en off shore wind.
‘De off shore wind zien we als een hele duidelijke groei-
markt. We weten ook dat Nederland nadrukkelijk ach-
terloopt als het gaat om het leveren van groene energie 
en dat die achterstand zal moeten worden ingelopen. 
Daar zal de off shore wind zeker van profi teren. De 
Borssele-tender die vorige week gegund werd aan het 
Deense Dong is daar een goed voorbeeld van. 

Belgische kust
‘Daarnaast zien we voor de kust van Zuid- en Noord-
Holland op termijn ook een aantal parken dat wordt 
ontwikkeld, en ook daar zien wij voor BOW en voor 
Zeeland Seaports kansen. Dat geldt ook voor parken 
voor de Belgische kust. Daar hebben we weliswaar con-
currentie van Oostende, maar ik verwacht dat onze ex-
pertise ervoor zal zorgen dat we ook voor die activitei-
ten worden ingezet. 
‘In de groei in het segment off shore wind zien wij de 
komende jaren een goede ontwikkeling. We willen 
een grote partij in de windindustrie aan ons binden 
voor meerdere jaren, dat heeft onze absolute focus. 
Voor een dergelijke klant zijn wij dan de logistieke 

Oliemaatschappijen willen 

ontmantelen in Europese 

havens.

Specialist in ontmanteling 

‘We zien voor de BOW-terminal, en voor de havens van 
Zeeland, in deze markt nadrukkelijk een logistieke rol 
weggelegd. Dat is ook onze core business. Dat betekent 
dat we samen met een partner uit de sector samenwer-
ken. Het gaat daarbij om een specialist in decommissi-
oning, het ontmantelen van platformen en andere ob-
jecten. We trekken daarbij dan samen op en bieden 
klanten – oliemaatschappijen of andere consortia -  een 
totaalpakket. 
 
Vloeistofdichte vloer
‘De BOW-terminal is zo goed als gereed voor deze ac-
tiviteiten. We hebben er de kade, de diepgang, de ruim-
te en het personeel voor. We kunnen ook de complete 
logistiek verzorgen. Wat we op dit moment alleen nog 
niet hebben is een vloeistofdichte vloer. Op dit mo-
ment geven klanten ook nog niet aan dat ze daar be-
hoefte aan zullen hebben, maar zodra het wel een 
noodzaak wordt kunnen we zo’n vloer hier snel aanleg-
gen.
‘Oliemaatschappijen kiezen bewust voor ontmanteling 
in Europese havens. Reputatieschade ligt altijd op de 
loer als je zou slopen in een lagelonenland. De verschil-
lende eigenaren van windparken willen dat de decom-
missioning goed geregeld is. De hele supply chain moet 
inzichtelijk zijn.
‘In die markt verwachten we echt een grote boost voor 
Vlissingen en dan moet je denken aan een termijn van 
hooguit vijf jaar. Dat zal zeker een positief eff ect heb-
ben op de werkgelegenheid in de regio. Onze ervaring 
is dat partijen graag met personeel uit Zeeland wer-
ken. Er heerst hier een can do mentaliteit.

hub tussen de droge kant en de windparken in de 
Noordzee, dus niet alleen voor de kust van Walche-
ren.

Lage olieprijs
‘We merken dat de lage olieprijs impact heeft op de ac-
tiviteiten in de olie- en gasmarkt. Enerzijds zien we dat 
lopende projecten vertraging oplopen. En dat lopende 
aanvragen voor nieuwe projecten worden geannu-

leerd. De vraag is hoe lang dat gaat duren. Als de acti-
viteiten straks weer aantrekken, duurt het toch even 
eer we dat op een terminal echt merken.
‘Decommissioning lijdt er ook onder. Door de lage olie-
prijs denken de maatschappijen aan de cashfl ow en 
stellen sloopactiviteiten uit, ondanks het feit dat er re-
gelgeving bestaat die het verwijderen van infrastruc-
tuur voorschrijft en ondanks het feit dat de maatschap-
pijen er fi nancieel gezien wel een reservering voor 
genomen hebben. Ook hier lijden de activiteiten dus 
onder de lage olieprijs. Men houdt de hand op de knip.

MELS DEES

Ludolf Reijntjes is sinds 1 juni 

2015 managing director van

de Vlissingse BOW-terminal. 

Eerder werkte hij onder meer 

voor Allseas. ‘Decommissioning 

is een groeimarkt voor Zeeland.’
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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
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‘Schaalvoordelen 
hebben beperkt 
effect’

Hogere volumes leiden 

niet tot een hogere 

toegevoegde waarde.

W at bepaalt de toegevoegde 
waarde van een haven? Die 
vraag is actueel nu de Raad 
voor de leefomgeving en in-
frastructuur in het onlangs 
verschenen rapport ‘Main-

ports voorbij’ vraagtekens zet bij de mainportstrategie 
die lange tijd het beleid bepaalde als het gaat om be-
sluitvorming rond de (lucht)havens in Nederland. Dr. 
Walter J.J. Manshanden, van het Netherlands Econo-
mic Observatory, beschouwde in een lezing tijdens het 
Havencongres Zeeland de rol van havens.
Manshanden: ‘De toegevoegde waarde van een haven 
hangt af van de specifi eke rol die deze haven vervult. 
Die rol is opgebouwd uit een aantal factoren. De direc-
te functie is het meest bekend: de doorvoer, de import 
en de export van goederen.’ Er is echter meer, betoogt 
Manshanden. ‘De waarde van een haven wordt ook be-
paald door te kijken naar de invloed op de vestigings-
plaats. Ontstaat daar een knooppunt, ontstaat er han-
del? Een andere vraag is hoe de eigen economie van het 
havencomplex is opgezet en hoe die samenhangt met 
de direct omliggende (stedelijke) regio. En ten slotte 
speelt natuurlijk de ligging ten opzichte van internati-
onale en zelfs mondiale vaarroutes. Die bepaalt de sa-
menhang van de haven met de rest van een natie en de 
wereld.’
De vraag kan gesteld worden, en je zou kunnen stellen 
dat de conclusies van de Raad daarop vooruit lopen, hoe 
de ideale haven eruit moet zien. Manshanden: ‘Wat is, 

als bedrijf, de doelstelling van een specifi eke haven? 
Gaat het je om zoveel mogelijk overslag in tonnen of 
teu’s, of de waarde van de goederen die overgeslagen 
worden?’ 
Ook zou gestreefd kunnen worden naar meer interne 
samenhang tussen bedrijven in de haven. In zekere zin 
is het Smart Delta Resources project in Zeeland daar 
een mooi voorbeeld van: afvalstoff en van het ene be-
drijf vormen grondstoff en voor een andere onderne-
ming. Dit is niet alleen duurzaam, maar bespaart ook 
kosten. 

Gefundeerde beslissing
Manshanden: ‘Pas als je een idee hebt van de ideale ha-
ven voor een gebied, in samenhang met het internatio-
nale netwerk waarvan de haven een onderdeel is,
kunnen politiek en bedrijfsleven tot gefundeerde be-
slissingen komen aangaande investeringen, fi nancie-
ring en regionaal beleid.’
Het is interessant te analyseren wat de relatie tussen de 
overslag en de toegevoegde waarde is bij verschillende 
havens. Opvallend is dat Zeeland Seaports verrassend 
goed scoort, met een toegevoegde waarde van 85 euro 
per miljoen ton, tegen 34 euro per miljoen ton in Rot-
terdam. Waarmee een van de doelstellingen van Zee-
land Seaports gefundeerd lijkt: de haven wil een speler 

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE NAAR OVERSLAG

RELATIE OVERSLAG EN TOEGEVOEGDE WAARDE
 Miljoen ton Miljard euro Euro per ton

Zeeland Seaports 35 3 85

Hamburg 146 8 55

Antwerpen 199 10 49

Amsterdam 98 4 41

Le Havre 67 3 37

Rotterdam 445 15 34

miljoen ton

Rotterdam

Antwerpen

Hamburg

Amsterdam

Le Havre

Zeeland 
Seaports

m
il

ja
rd

 e
u

ro

0 100 200 300 400 500
0

5

10

15

20

MELS DEES

Elke maand wordt reikhalzend 

uitgezien naar de overslag-

cijfers van de verschillende 

havens. Wie is er gegroeid, wie 

gekrompen? Naar de fi nanciële 

opbrengsten wordt veel minder 

vaak gekeken. Ten onrechte, 

stelt econoom Walter 

Manshanden. 
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

KLG Europe zal ook komend 

seizoen de prominente plek op de 

voorkant van het Roda JC-shirt 

innemen. Hiermee is de logistieke 

dienstverlener voor het tweede 

opeenvolgende jaar hoofdsponsor 

van de club. 

Rutges Cargo Europe heeft twee 

nieuw ontwikkelde voertuigen 

voor Express Pharma Transport in 

gebruik genomen. Er is geïnves-

teerd in een compleet nieuw 

voertuigconcept. De basis voor de 

voertuigen is een Mercedes 

Sprinter 316 Euro VI chassis/

cabine, voorzien van alle opties 

om snel, comfortabel en veilig 

lange afstanden dubbelbemand 

te kunnen rijden. Als ze bevallen, 

zullen extra voertuigen aan de 

vloot worden toegevoegd. Rutges 

Cargo Europe is gevestigd op 

Schiphol en is gespecialiseerd in 

nationaal en internationaal 

Pharma, High Value en Aerospace 

Transport. Het bedrijf beschikt 

over een vloot van 42 trekkende 

eenheden en 65 trailers. 

Cargolux Airlines mag zich de eer-

ste Lean & Green airliner ter 

wereld noemen. De Luxemburgse 

luchtvrachtmaatschappij ontving 

eind juni de Lean & Green Award 

voor de doelstelling van 10% 

CO2-reductie binnen vijf jaar. 

Cargolux voegt zich bij Lean & 

Green, het leidende Europese 

netwerk voor duurzame logistiek. 

De Rijnburgse rozengroothandel 

Zandbergen Group heeft geïnves-

teerd in vier Volvo FM 330 4x2 

trekkers. De vrachtwagencombi-

naties worden ingezet in het 

dagelijks werkverkeer rond de 

bloemenveilingen in Rijnsburg, 

Aalsmeer en Naaldwijk. Met de 

aankoop van de vier trucks is het 

volledige wagenpark van Zand-

bergen vernieuwd: er werden drie 

trekkers en een bakwagen 

vervangen. De Volvo FM-trekkers 

zijn uitgerust met de I-Shift 

automatisch schakelende 

versnellingsbak met 12 versnellin-

gen, aangedreven door een 

zuinige 11-liter Euro VI-motor. 

De verpakkers ITH Complast en 

Pack-IT besteden hun logistiek uit 

aan Van der Mark. Begin volgend 

jaar moeten alle logistieke 

activiteiten zijn overgeheveld 

naar het bedrijf in Oud-Beijerland. 

De twee verpakkingsbedrijven, 

bekend van aluminiumfolie tot 

vuilniszakken, beschikken over 

een eigen magazijn in Wijchen, 

dat als gevolg van een fl inke groei 

van de activiteiten te klein is 

geworden. De werknemers in 

Wijchen treden bij Van der Mark 

in dienst. Van der Mark houdt het 

magazijn in Wijchen aan en 

gebruikt voor ITH Complast en 

Pack-IT ook de eigen magazijnen 

in Oud-Beijerland. Daar beschikt 

Van der Mark nu over 13.000 

vierkante meter aan magazijn-

ruimte. Er is vergunning aange-

vraagd voor een uitbreiding met 

3.000 vierkante meter. 

Onlangs heeft ITC Holland 
Transport, gevestigd in Oss, een 

nieuwe XF 440 FT met Space Cab 

in gebruik genomen. Binnenkort 

volgen er nog twee, die eveneens 

een taak krijgen in het ‘vloeiend 

vervoer’, zoals de bedrijfsslogan 

luidt. ITC Holland Transport 

vervoert onder meer plantaardige 

oliën en vetten, maar ook 

zuivelproducten, vruchtenconcen-

traten en grondstoffen voor de 

veevoederindustrie naar afne-

mers in binnen- en buitenland. 

Gemiddeld rijdt een combinatie 

115.000 kilometer per jaar. 

Remco Berkvens (32) waagt na 

jaren de sprong als eigenrijder. De 

truck die hij kocht, moest 

natuurlijk iets bijzonders zijn en 

ook nog eens economisch en 

rendabel. Voor dat laatste koos hij 

voor een Scania R450 4x2 Topline 

MNB met de zeer zuinige 450 pk 

SCR-only motor. De Crown Edition 

uitvoering met de nieuwe lakkleur 

pure black metallic, vertelt de 

andere helft van het verhaal. De 

R450 Topline Crown Edition heeft 

boven op de standaarduitvoering 

onder meer Xenon koplampen, 

vér- en breedtestralers in de 

bumper, LED-achterlichten, 

climate control en het grote 

TFT-scherm in het dashboard.

Nouwens Transport uit Breda 

vervoert medicijnen voor verschil-

lende klanten door heel Europa. 

Dit gebeurt met bestelauto’s, 

motorwagens en met trekker-

trailers. Onlangs heeft Nouwens 

geïnvesteerd in nieuw materieel. 

Daarbij werd zowel voor de 

bestelauto’s als voor de trailers 

gekozen voor Carrier Transicold 

koelmachines. Vijf Iveco-Daily-

bestelauto’s zijn geïsoleerd. 

Tevens zijn tien Krone-trailers 

aangeschaft. 

BEDRIJFSNIEUWS

zijn op nichemarkten, liet CCO Dick Gilhuis weten, en 
CEO Jan Lagasse streeft naar die toegevoegde waarde 
in de haven (zie tabel). Uitgezet in een grafi ek levert dat 
grofweg een afvlakkende, ronde lijn op (zie grafi ek).

Veel extra volume nodig
Hoewel Manshanden zijn bevindingen in zoverre in per-
spectief plaatst dat het aantal onderzochte havens rela-
tief beperkt is, zijn er toch conclusies uit de tabel en de 
grafi ek te trekken. De relatie tussen het volume aan over-
slag en de toegevoegde waarde is logaritmisch. Extra ton-
nen overslag leiden tot een afnemende hoeveelheid toe-
gevoegde waarde. De meeropbrengst van een hoger 
volume neemt duidelijk af: schaalvoordeel heeft slechts 
een beperkt eff ect. Groter groeien leidt niet tot een ho-
gere toegevoegde waarde per ton lading. Hierdoor is er 
voor extra waarde relatief veel extra volume nodig. 
Manshanden: ‘Om de toegevoegde waarde te laten stij-
gen zijn andere oplossingen nodig, bijvoorbeeld synergie 
tussen bedrijven en interne samenhang. Dat creëert kos-
tenvoordelen, en daarmee stijgen de marges.’

Uit het rapport van de Raad voor de leefomgeving en 
infrastructuur blijkt duidelijk dat ingezet zou moeten 
worden, volgens de opstellers, op hoogwaardige activi-
teiten en ‘brainports’. In zekere zin blijkt dat ook uit de 
cijfers. Pure uitvoer van in Nederland geproduceerde 
goederen levert de economie gemiddeld 60 cent op. 
Wederuitvoer leidt tot 10 cent per ton aan inkomsten, 
tegen 1,5 cent voor doorvoer. Er ontstaan dus positieve 
baten als met zuivere doorvoer wordt gestopt. Produc-
tie van goederen voor de export én industriële verwer-
king van producten die daarmee klaar worden gemaakt 
voor wederuitvoer leveren meer op voor de economie.
Uit de tabel en de grafi ek blijkt, dat kleinere havens een 
relatief gunstige verhouding kunnen laten zien tussen 
overslag en de waarde per ton. Kleinere havens kunnen 
zich in industriële verwerking specialiseren en zo een 
grotere toegevoegde waarde realiseren. Voor Zeeland 
ligt de toekomst, zo geeft Manshanden aan, in de indus-
triële verwerking en interne samenhang van de bedrij-
vigheid. Als bedrijven nauw samenwerken, kan kosten-
voordeel ontstaan. 
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Vergroening         
DUURZAAMHEID  Forse vermindering van uitstoot haalbaar met bescheiden overheidsbijdrage

FOLKERT NICOLAI

De Nederlandse binnenvaart kan 
binnen vijf jaar veel schoner wor-
den. Het hoeft niet eens zoveel te 
kosten en de te nemen maatrege-
len verdienen zichzelf weer terug.

Met een bescheiden overheidsbij-
drage van 140 miljoen euro per jaar 
kan de CO2-uitstoot van de Neder-
landse binnenvaartvloot binnen vijf 
jaar met 40% worden verminderd. 
De uitstoot van NOx kan met 80% en 
die van fi jnstof met 90% worden te-
ruggedrongen. Het hele landvervoer 
zou hiermee 15% schoner worden.
Dit stralende toekomstperspectief 
schetsen binnenvaartorganisatie 
Koninklijke BLN-Schuttevaer en de 
organisatie van scheepsbouwers en 
toeleveranciers Netherlands Mari-
time Technology (NMT). Ze heb-
ben samen een rapport geschreven 
over de mogelijkheden om binnen-
schepen veel schoner te krijgen. Dat 
is onlangs aangeboden aan de Twee-
de Kamer, die het met veel plezier 
heeft gelezen – geen partij uitgezon-
derd.

Schoner
Binnenschepen zijn van nature al 
veel schoner dan vrachtauto’s als 
wordt gekeken naar de hoeveelheid 
CO2 die per vervoerde ton lading 
wordt uitgestoten. De emissie door 
een vrachtauto bij één tonkilometer 
transport komt op zeker 60 gram, 
die van een binnenschip bedraagt 
slechts 20 tot 24 gram. De trans-
portprestatie van de binnenvaart is 
nauwelijks nauwelijks geringer dan 
die van het wegvervoer. In het land-
vervoer heeft het binnenschip een 
aandeel van 42% in de totale ver-
voersprestatie, tegenover een aan-
deel van 53% voor de vrachtauto. 
Vandaar dat een schonere binnen-
vaart het hele Nederlandse vervoer 
aardig wat duurzamer maakt.
Volgens de onderzoekers beschikt 
de binnenvaart over een brede waai-
er aan maatregelen om haar sche-
pen duurzamer te maken. Ze wijzen 
eerst op een recent onderzoek, in 
opdracht van het ministerie voor 
Infrastructuur en Mobiliteit, dat als 
conclusie had dat als we de hele 
West-Europese binnenvaartvloot 
tot een reductie van de uitstoot van 
NOx van 66% en een vermindering 
van de uitstoot van fi jnstof met 84% 

kunnen brengen. Daarvoor is dan 
wel nodig dat ook de vloten van Bel-
gië, Duitsland, Luxemburg, Frank-
rijk en Zwitserland meedoen.

Investering
Daartoe moet een scala aan technie-
ken worden toegepast waaronder 
de inbouw van fi lters, actieve afgas-
reiniging, naschakelsystemen, addi-
tieven in brandstoff en, zoals water-
stof, gebruik van groenere 
brandstoff en, zoals LNG en derge-
lijke. Inbouw van geheel nieuwe 
motoren is niet nodig; de bestaande 
motoren kunnen worden verduur-
zaamd. Volgens dat rapport is hier-
voor een totale investering van ruim 
600 miljoen euro nodig.
NMT en BLN-Schuttevaer gaan een 
fl inke stap verder. Ze beperken zich 
weliswaar tot de Nederlandse bin-
nenvaartvloot, maar gaan ook de 
CO2-uitstoot te lijf. Maar eerst 
moeten we iets weten over aspecten 
van het varen die de milieupresta-
ties van het schip beïnvloeden. Om 
te beginnen wordt de kracht van de 
motor maar zelden ten volle ge-
bruikt. Een beladen schip heeft het 
dubbele motorvermogen nodig van 
een leeg schip, maar in beide geval-
len wordt lang geen beroep gedaan 
op het topvermogen. Dat wordt bij-
na alleen aangesproken als een be-
laden schip de Rijn op moet.
Toch kent een onderbenutte motor 
een relatief hoog gebruik voor ‘wat 
hij moet doen’, zeggen de rappor-
teurs, en daarmee ook een hogere 
emissie van broeikasgassen en fi jn-
stof dan eigenlijk nodig is. De voor 
de hand liggende oplossing is dus de 
hoofdmotor op kalme en lichte tra-
jecten af te zetten en op die trajec-
ten gebruik te maken van een hulp-
motor. Alleen voor het zware werk 
komt de hoofdmotor in actie.
Een andere factor is laagwater. 
Daarin kan de scheepsschroef zijn 
werk minder effi  ciënt doen dan in 
ruim water, hetgeen meer motor-
vermogen nodig maakt en dus ook 
tot meer uitstoot van onder andere 
CO2 leidt. En ten slotte wordt de 
uitstoot negatief beïnvloed door de 
wrijvingsweerstand van het water. 
Wie aan deze drie factoren iets weet 
te doen – de opstelling van hulpmo-
toren, toepassing van speciale ‘fl ap-
pen’ om ook in ondiep water effi  ci-
ent te kunnen varen, de toepassing 
van methoden om de weerstand te 

verminderen – komt al een heel 
eind met het schoner maken van het 
schip. Dan hebben we het nog niet 
eens gehad over bijvoorbeeld ande-
re brandstoff en.
De onderzoekers geven het voor-
beeld van de ‘Nadorias’, een 110 me-

ter lang schip met een hoofdmotor 
van 1500 pk. In het voorschip zijn 
twee kleinere generatoren inge-
bouwd van elk 250 pk. De ‘Nadorias’ 
kan met die lichtere elektromoto-
ren in vrijwel alle gevallen toe en 
hoeft alleen als er piekvermogen 

nodig is de hoofdmotor aan te zet-
ten. Daarmee wordt de CO2-uit-
stoot al met zeker een kwart ver-
minderd, terwijl die van NOx en 
fi jnstof 40% wordt gereduceerd. 
Wordt ook een naschakeltechniek 
toegepast, dan daalt de uitstoot van 

binnenvaart: 
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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

#Traineeships in sectoren 

rond de #haven, #onder-

wijs, #logistiek en #ICT. Zie 

vacature: http://bit.ly/

@STCGroupNL 

Op 15 sept is de Sessie 

Finance. Tijdens deze sessie 

hoort u wat er nodig is om 

voorop te blijven lopen 

http://buff.ly/29wrRVs 

@NTnl  

Luchtkwaliteit in haven-

gebied verbeterd ten 

opzichte van 2014 

http://bit.ly/29l8E6h 

@HavenAmsterdam

Deen Shipping bedankt 

Damen voor het vertrouwen 

om de Ecoliner in de vaart te 

brengen en te houden. 

#eerstereis @DeenShipping  

Martin Schröder sleept 

laatste Martinair MD11 uit 

hangar. Einde van een 

tijdperk. Indrukwekkend! 

@Jonas4k 

Op zoek naar een baan? 

Bekijk de vacaturebank van 

NT: http://buff.ly/29mPBdx 

@NTnl   

Meer dan 80% chauffeurs 

beroepsgoederenvervoer 

klaar voor Code 95. Toch nog 

punten nodig? https://

opleidingen.tln.nl

@TLNnieuws 

Administratieve rompslomp 

Frans minimumloon 

buitenlandse chauffeurs. 

Wel controles, maar geen 

boetes tot 23 juli.

@PhilippeDegraef 

 Het opvallendste nieuws 

volgens Diederik Jan 

Antvelink, Nedcargo 

 Katoen Natie neemt 

Talke Benelux over

 ‘Cubanisering binnen-

vaart dreigt’ 

 Hanjin Shipping vraagt 

uitstel van betaling aan

 Beste kwartaal ooit 

voor haven van Gent 

 Baangarantie mede-

werkers haven Rotterdam

 Het zit de ‘Alsvin’ niet mee 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Wat in de binnenvaart kan, kan ook in 

de zeescheepvaart.

het moet nog wel worden geplukt. 
De eerste moeilijkheid is dat het no-
dig is een zo groot mogelijk deel van 
de Nederlandse vloot bij de ver-
groening te betrekken. Dat betekent 
dat de ondernemer in de binnen-
vaart er ook zelf geld in zal moeten 
steken, waarvoor hij dan later wordt 
beloond in de vorm van lagere 
brandstofkosten. Een heel speciaal 
vraagstuk is de fi nanciering door ex-
terne partijen. Een separate fi nan-
ciering van een hybride voortstu-
wing kan niet parallel aan de 
lopende fi nanciering van het schip 
zelf plaatsvinden. De bank eist dat 
het gehele schip als zekerstelling 
fungeert. Daar moet dus een oplos-
sing voor worden gevonden.
Wat in de binnenvaart kan, kan ook 
in de zeescheepvaart. De NMT 
heeft in het gezamenlijke rapport 

een staalkaart van producten van de 
Nederlandse scheepsbouw opgeno-
men. Zo bijvoorbeeld het groene 
visserijschip ‘Immanuel’. Daarin 
werden ongeveer alle technieken 
verwerkt die een schip duurzamer 
maken, in dit geval diesel-elektri-
sche aandrijving, warmteterugwin-
ning, integraal ‘power manage-
ment’, een nieuwe rompvorm, 
lichte en composietmaterialen, als-
mede nieuwe vistechnieken. De 
‘Immanuel’ stoot daardoor nog 
maar 20% van de CO2 uit in verge-
lijking met een normale moderne 
kotter.
Een ander voorbeeld is de eerste 
‘dual fuel’ LNG-tanker ter wereld, 
gebouwd bij Frisian Shipyards in 
Harlingen in 2001. De ‘Knutsen Pi-
oneer’ brengt in de Noorse fjorden 
bij ziekenhuizen LNG rond voor de 
noodaggregaten. Die aggregaten 
kunnen niet draaien op diesel, 
want dan zou het fjord vergeven 
worden van de stank. De ‘Knutsen 
Pioneer’ vaart zelf ook op LNG, 
wat een besparing oplevert van 
25% op de CO2-uitstoot. NOx en 
fi jnstof produceert het schip nau-
welijks meer.

de twee laatste stoff en zelfs met 
90%.

Accu’s
Je kunt een stap verder gaan: geen 
hoofdmotor, maar drie of vier klei-
nere generatoren en een aantal ac-

cu’s. Is er weinig paardenkracht no-
dig, dan varen we op één motor, die 
ondertussen ook de accu’s kan op-
laden. Voor het zware werk zetten 
we meer generatoren aan en in ste-
den, waar bij voorkeur emissieloos 
wordt gevaren, gaan de generatoren 

uit en komen de accu’s in bedrijf. 
Daarop kun je een paar uur varen. 
Met deze constellatie gaat de CO2-
uitstoot zeker 40% omlaag en de 
uitstoot van NOx en fi jnstof kan, 
met naschakeltechniek, vrijwel tot 
nul worden teruggebracht.
Nu stappen we ook over op andere 
brandstof: vloeibaar aardgas. Daar-
voor zijn geen nieuwe motoren no-
dig; we kunnen er bestaande moto-
ren op ombouwen. Het worden dan 
hybride motoren, die ook diesel 
kunnen verwerken. Maar we varen 
natuurlijk zoveel mogelijk op gas. 
Het gemiddelde schip kan zo de uit-
stoot van CO2 met ruim 20% ver-
minderen, die van NOx met 80% en 
die van fi jnstof met 90%. Gebruiken 
we helemaal geen diesel, dan valt de 
CO2-reductie, met 50 tot 55%, nog 
aanzienlijk hoger uit.

Het rapport, dat trouwens ‘Laag-
hangend fruit voor ons klimaat’ is 
genaamd, komt tot twee scenario’s, 
waarvan hier alleen de uitkomsten 
van het tweede worden weergege-
ven. Dat is het zogeheten ‘realisti-
sche toppakket’. In dit pakket wordt 
ervan uitgegaan dat bij bestaande 
en nieuw te bouwen schepen ruim 
1,3 miljard euro in bovengenoemde 
technieken wordt geïnvesteerd. Dat 
leidt tot een vermindering van de 
CO2-uitstoot met 37%. Van de tota-
le investering wordt 832 miljoen 
euro in een periode van tien jaar te-
rugverdiend dankzij de besparing 
op brandstof. Er blijft echter een 
‘onrendabele top’ over die zal moe-
ten worden gefi nancierd. Een deel 
daarvan kan het bedrijfsleven zelf 
fi nancieren, mits daartoe een facili-
teit in het leven wordt geroepen. 
Een ander deel zou de overheid 
moeten bijpassen, op grond van een 
programma met een looptijd van 
vijf jaar, dat jaarlijks ongeveer 140 
miljoen overheidsgeld zal kosten.

Financiering
Het fruit mag volgens NMT en 
BLN-Schuttevaer dan laag hangen, 

 appeltje, eitje

Illustratie: Barry Hage
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22 De Praktijk

TRUCKSTAR FESTIVAL 
30 EN 31 JULI
Met zo’n 2.200 vrachtwagens en 

ruim 55.000 bezoekers het aller-

grootste transportfeest van Europa. 

Simpelweg genieten van trucks is 

ieder jaar de kern van het Truckstar 

Festival.  

• truckstar.nl/festival/info/

WERELDHAVENDAGEN 
2 T/M 4 SEPTEMBER 
Maak tijdens de Wereldhavendagen 

2016 kennis met de vele innovaties 

in de Rotterdamse haven. Thema dit 

jaar: ‘The Smartest Port’. Met na-

tuurlijk veel demonstraties en ex-

cursies. 

• wereldhavendagen.nl

SESSIE FINANCE 
15 SEPTEMBER
Nieuwsblad Transport organiseert 

de tweede editie van de Sessie Fi-

nance. Tijdens deze sessie hoort u 

van collega’s, maar ook van dienst-

verleners, wat er in hun ogen voor 

nodig is om voorop te blijven lopen. 

• Nieuwsbladtransport.nl/events

MARITIME TECH 
27 SEPTEMBER 
Technisch jaarcongres over innova-

tie in maritiem ontwerp, bouw en 

onderhoud. De vierde editie staat in 

het teken van nieuwe concepten. 

Waar liggen kansen voor de scheeps-

werven? Inclusief lunch en borrel. 

• maritimetech.nl 

SCHELDE CONFERENTIE 
29 SEPTEMBER
De concurrentie tussen de West-Eu-

ropese havens neemt toe, net als de 

uitdagingen voor de logistiek en de 

industrie. Hoe bieden we deze het 

hoofd? En hoe versterken we onze 

internationale concurrentiepositie? 

• scheldeconferentie.com

AGENDA

Chinese bedrijven hebben in sommige 

branches groot concurrentievoordeel.

DVZ / MELS DEES

Professor Markus Taube geldt als 
een van de meest vooraanstaande 
economen én China-experts van 
Europa. Hij waarschuwt in een in-
terview met onze zusterpublica-
tie DVZ voor het negeren van 
staatsteun en oneerlijke concur-
renten in het Chinese economi-
sche systeem.
 
Professor Taube, u windt zich gere-
geld op over meningen en oordelen, 
bijvoorbeeld van politici, over Chi-
na. Waaraan stoort u zich?
Er is veel te weinig aandacht voor de 
werkelijke situatie in China, en voor 
hoezeer de politiek en de economi-
sche structuur van dat land onze 
economie en welvaart bedreigen.

Kunt u een voorbeeld geven?
Aan het eind van dit jaar besluit de 
Europese Commissie of China de 
status van markteconomie krijgt of 
niet. Daarbij wordt naar mijn me-
ning te weinig aandacht besteed aan 
het werkelijke probleem in dat land, 
namelijk dat er geen afstand is tus-
sen de staat en de ondernemingen. 
Dat spoort in geen enkel opzicht 
met onze opvattingen van een open 
markt.

Dat lijkt me onverenigbaar met de 
status van een markteconomie.
Klopt. China zou niet die status 
moeten krijgen. Dat gaat zeker 
grote en negatieve gevolgen hebben 
voor de arbeidsmarkt in Europa. Het 
zou leiden tot een groot aantal fail-
lissementen. Chinese ondernemin-
gen kunnen nu eenmaal andere prij-
zen voor hun producten vragen, 
doordat ze subsidie krijgen van de 
staat. Daarom hebben ze in sommige 
branches een duidelijk concurren-
tievoordeel.

Ook in de logistieke sector?
Ja, de logistiek is zeker een van die 
sectoren.

Wat gebeurt er als de EU werkelijk 
aan China de status van markteco-
nomie geeft?
Dat zou ertoe leiden dat we in feite 
de gesubsidieerde Chinese fi nanci-
ele structuur als correct beschou-
wen. Elke anti-dumping overeen-
komst is dan zinloos.

Dat is voor West-Europese onder-
nemingen fataal.
Ja, en nadrukkelijk ook voor die lo-
gistieke ondernemingen die zwaar 
investeren in transportmiddelen. 

Hoe dat ook eindigt: de producten 
blijven onze kant op stromen.
Als China de status van markteco-
nomie krijgt, dan zou dat de export 
naar Europa zeker kunnen verster-
ken. In hoeverre Europese logistie-
ke ondernemingen daarvan kunnen 
profi teren is dan echt weer een an-
dere vraag. Internationale concur-

rentie maakt Chinese logistieke be-
drijven in de toekomst immers ook 
sterker. 

Heeft de Chinese economie ook 
zwakke punten?
Zeker. Er bestaat op dit moment 
een werkelijk gigantische overpro-
ductie in verschillende sectoren. 
Het probleem is vooral dat die over-
capaciteit vooralsnog blijft bestaan 
en niet afgebouwd wordt. Bedrijven 
die in een westers land al lang fail-
liet zouden zijn gegaan, worden in 
China door de staat ondersteund en 
in leven gehouden. De return on in-
vestment (ROI) ligt over het alge-
meen bij Chinese bedrijven erg laag, 
doordat er enorm ineffi  ciënt wordt 
gewerkt.
Op de middellange termijn moet je 
eigenlijk concluderen dat China een 
niet al te sterke positie heeft, als het 
om de eigen innovatiekracht gaat. 
Dat wordt op dit moment heel slim 
gecompenseerd, doordat Chinese 
ondernemingen in het buitenland 
investeren en op die manier innova-
tie kopen.

Werkt dat?
Zeker. We zien overal dat Chinese 
ondernemingen bedrijven in het 
Westen overnemen. Kijk bijvoor-
beeld naar de overname van de be-
tonpompenfabrikant Putzmeister 
door de Chinese onderneming 
Sany. Waarom is dat een sterk voor-
beeld? Omdat Putzmeister nu voor 
het complete concern een innova-
tiecentrum is geworden, wat ge-
woon een heel belangrijke functie 
is. En omdat het symbool staat voor 
tal van Europese ondernemingen, 
vaak ware specialisten in machine-
bouw of auto-industrie, die door de 
Chinezen zijn overgenomen. Het 
gaat hen daarbij niet om het kopen 
van omzet, en zelfs niet om de over-
name van producten, maar om het 
verkrijgen van kennis. Ze kopen in 
feite ingenieurs en hoogopgeleide 
techneuten. Deze trend heeft de on-
derzoeks- en ontwikkelingscapaci-
teit van de Chinese ondernemingen 
sterker gemaakt. 

Een sterke positie heeft China ook 
in de havensector. De tien grootste 

havens ter wereld liggen bijna alle-
maal in China.
Ik zou me toch echt voorzichtiger 
uitdrukken. We zagen dat deze 
enorme havencomplexen in het 
kielzog van een grote ontwikkeling 
in China zien ontstaan. Namelijk de 
ontwikkeling van een puur agrari-
sche economie naar de productie-
vloer van de wereld en, in het
verlengde daarvan, de grootste ex-
porterende natie van de wereld. 

Dat is echter precies het business-
model dat de Chinese regering ach-
ter zich wil laten. Daarom is het 
maar zeer de vraag of de Chinese ha-
vens ook in de toekomst nog de be-
zettingsgraad zullen hebben die we 
daar nu zien en vooral in het recen-

te verleden zagen. De regering in 
Peking zet in op een sterkere bin-
nenlandse economie en dat gaat sa-
men met verzwakking van de ex-
portgeoriënteerde activiteiten van 
de ondernemingen. Export zal voor 
China een minder dominante factor 
worden.

Chinese ondernemingen leiden ook 
buiten het eigen land bedrijven, zo-
als de haven van Piraeus.

Dat hangt nauw samen met het zo-
genoemde one-belt-one-road-con-
cept (OBOR), ook wel de Nieuwe 
Zijderoute genoemd. Let op, het 
gaat daarbij om veel meer dan een 
pure transportcorridor. Bij alle in-
frastructurele en logistieke knoop-

Wolf 

INTERVIEW  China-expert waarschuwt voor de strategie van Peking

in schaapskleren
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Gefco Benelux 

heeft een 

nieuwe 

algemeen 

directeur: 

Fabrice Barthe. 

Hij volgt 

Frederik Nartus 

op. Barthe werkt ruim twintig jaar 

bij Gefco en vervulde diverse 

operationele functies binnen de 

logistieke dienstverlener. Hij 

werkte in het Verenigd Koninkrijk, 

België en het hoofdkantoor in 

Frankrijk. Recent was hij hoofd van 

Gefco’s activiteiten in Gellingen. 

Zijn voorganger Frederik Nartus 

heeft het bedrijf verlaten.

Andreas Pietsch 

(50, foto) is op 1 

juli om 

persoonlijke 

redenen 

afgetreden als 

algemeen 

directeur van 

Captrain Netherlands B.V. (CT-NL). 

Hij leidde de in Rotterdam 

gevestigde onderneming sinds 

mei 2014. Zijn opvolger is Stig 
Kyster-Hansen (53). Hij is sinds 

januari algemeen directeur van 

de ondernemingen Captrain 

Deutschland CargoWest GmbH 

(CCW), Captrain Denmark ApS 

(CT-DK) en Captrain Sweden AB 

(CT-SE). In Rotterdam wordt hij 

ondersteund door Pieter Hazeja-
ger (49), die sinds 1 juli country 

manager is voor Captrain. Pietsch 

blijft werkzaam voor het Captrain 

Deutschland-concern. Hij wordt 

senior accountmanager container 

verkeer.

Het bestuur van Rail Cargo 

Information Netherlands is 

versterkt met Gerard de Groot 
(links), directeur van A2BonLine 

uit Moerdijk, en Wil Versteijnen 

van VGT Group of Logistics uit 

Tilburg. Zij gaan de nieuwe missie 

van Rail Cargo helpen uitdragen: 

meer promotie en voorlichting 

over het railgoederenvervoer voor 

beslissers in de logistieke keten

en meer nadruk leggen om ook 

continentaal en shortseavervoer 

uit alle regio’s van de Benelux per 

rail te gaan vervoeren. 

Bertus Vrede-
veld, samen 

met zijn broer 

Richard 

directeur en 

eigenaar van

transportbe-

drijf Vredeveld, 

is na 32 jaar met pensioen 

gegaan. Accountmanager Han 
Prenger wordt naast zijn huidige 

functie de bedrijfsleider in Borne. 

Richard Vredeveld leidt de 

vestiging in Hoogersmilde. 

Gerwin Vos 

heeft makelaar 

DTZ Zadelhoff 

verlaten. Hij 

was daar 

directeur 

logistiek. Hij 

stapt over naar 

de Britse vermogensbeheerder 

Delin Capital Asset Management 

(DCAM), die zich richt op Europees 

logistiek vastgoed. DCAM opent 

een kantoor in Rotterdam. Vos 

werkte dertien jaar bij DTZ 

Zadelhoff. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

De haven van 

Qingdao is de 

nummer acht 

van de wereld.

punten op de route, of het nu om 
havens of stations gaat, zullen in-
dustriële centra ontstaan die pro-
ducten gereedmaken voor de lokale 
markt. Piraeus en de spoorverbin-
ding vanuit de haven naar het noor-
den, past in dit stramien. China wil 
waarde creëren langs de Nieuwe 
Zijderoute en zo de Europese markt 
voor zijn producten en producen-
ten ontsluiten.

Kan China op de middellange ter-
mijn de economische motor van 
Azië blijven?
Ja, maar alleen als de structuurver-
andering lukt. In dat geval zal de 
economie van het land ook de ko-
mende vijf jaar met 5% groeien. Ge-
zien het hoge niveau van de econo-
mie, in vergelijking met andere 
landen in de regio, betekent een 
dergelijk groeicijfer dat China ook 
in de toekomst een economische 
macht in de regio zal kunnen zijn.

Het is op dit moment niet duidelijk 
of die structuurverandering lukt?
Als China die verandering niet zou 

weten te realiseren, en daardoor 
zou terugvallen op een gemiddeld 
groeipercentage van 1 of 2%, dan 
heeft de wereld echt een serieus 
probleem.

Wanneer wordt dat duidelijk?
Binnen vijf jaar zal zich dat afteke-
nen. In China zijn beslist ambitieu-
ze veranderingsprocessen opge-
steld, maar het is de vraag of ze 
realiteit worden.

Ondertussen zorgt China steeds 
weer voor opwinding, bijvoorbeeld 
door de beurscrash tijdens de laat-
ste jaarwisseling.
Ja, dat is in het Westen, en ook wel in 
bepaalde kringen in China, als een 
verminderde controle van de Chine-
se leiding geïnterpreteerd. De partij 
en de regering zouden, volgens die 
stemmen, niet meer in staat zijn de 
economie aan te sturen.

Kan er in China een equivalent van 
de Arabische lente komen?
Nee. Beslist niet. Het overgrote deel 
van de bevolking leeft nog steeds op 

het platteland. Die mensen zijn, 
emotioneel en materieel, nog lang 
niet zover dat ze gaan protesteren.

Waarmee moeten logistieke onder-
nemingen die in China actief zijn 
rekening houden?
Er zijn op dit oment drie grote 
trends in de strategie van Chinese 
producenten, die voor de logistieke 
branche van fundamenteel belang 
zijn. Ten eerste komt er echt een 
einde aan de massavolumes van tus-
sen- en eindproducten die geprodu-
ceerd worden voor consumenten, 
de eindgebruikersmarkt. Productie 
wordt ook in China meer gediff e-
rentieerd, meer gericht op de wen-
sen van kleinere groepen consu-
menten.
Als tweede punt noem ik nogmaals 
de Nieuwe Zijderoute. Overal langs 
die route zal een toename aan logis-
tieke activiteiten te zien zijn. Tot 
slot zet China in op een vergaande 
digitalisering van de logistiek. Bij 
dat proces kunnen westerse logis-
tieke ondernemingen beslist een rol 
spelen.
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Emeritus-hoogleraar 
Albert Pols op Logistiek.nl
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Het is een 
complete illusie 
dat Nederland 
zo goed is 
in logistiek.

COLUMN

De ‘Berge Stahl’ gaat met pensioen. Lang zal het schip er niet 
van genieten, want al snel komen de mannen met de snijbran-
ders eraan te pas en verdwijnt de varende legende in dezelfde 
hoogovens waarvoor deze een kwarteeuw lang ijzererts uit 
Zuid-Amerika naar West-Europa heeft aangevoerd. En niet zo’n 
beetje erts. De ‘Berge Stahl’ is namelijk circa drie kilometer 
lang en vier voetbalvelden breed, met een diepgang van een 
halve Domtoren. De dekwacht die van het achterschip naar de 
boeg moet, krijgt een bromfi ets mee. Hij passeert verscheidene 
zebrapaden en komt ook langs een cafetaria, waar vooral de 
raspatat een aanrader is. Midscheeps huist een kolonie aapjes 
in een klein tropisch oerwoud, dat op een onbewaakt ogenblik 
wortel heeft geschoten op de dekluiken. Er is ooit een luiaard 
gesignaleerd die weleens een kijkje in Europa wilde nemen, al 
was hij eigenlijk te beroerd om uit zijn ogen te kijken. De mo-
toren leveren voldoende vermogen om een stad als São Paulo 
van energie te voorzien voor al haar verlichting, wasmachines, 
strijkijzers, ijskasten, televisies en laptops. De schroeven, zes-
tien in getal, worden door jonge walvissen gebruikt als kermis-
attractie. Een nieuwe verfbeurt maakt de ‘Berge Stahl’ twee-
honderdvijftigduizend ton zwaarder, en dan heeft de schilder 
het zuinig aan gedaan. Aan boord van de ‘Berge Stahl’, in het 
stuurhuis ter grootte van het Groothandelsgebouw, zijn trans-
Atlantische conferenties gehouden over diverse onderwerpen, 
zoals de klimaatverandering en de NAVO in de tweeëntwin-
tigste eeuw. Als de ‘Berge Stahl’ straks wordt gescrapt, zal de 
prijs van ijzererts wereldwijd gevoelig dalen, waarop slimme 
grondstoff enhandelaren nu al inspelen. Het Havenbedrijf Rot-
terdam ziet een kwart van zijn havengelden verdampen. Zee-
manskroegen aan beide zijden van de Plas kunnen hun deuren 
sluiten, omdat de zevenhonderdkoppige bemanning nooit meer 
komt passagieren. Voor de oudste branche ter wereld breken 
barre tijden aan. Als herinnering aan de ‘Berge Stahl’ wordt één 
van de scheepsankers blijvend tentoongesteld op het Noorder-
eiland, waarvoor een halve wijk moet wijken. Iets verderop, op 
Katendrecht, kijkt de ‘SS Rotterdam’ jaloers toe hoe het anker 
de ene dag na de andere duizenden bezoekers trekt. De entree 
kost vijfenzeventig euro, met gratis lunch in het restaurant 
in het ankeroog en uitzicht over de rest van de stad. Je hebt 
megaschepen en we hadden de ‘Berge Stahl’. De aapjes gaan 
naar Blijdorp.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

De ‘Berge Stahl’

Koninklijke PTT Neder-
land (KPN) heeft het Duit-
se Net Nachtexpress over-
genomen. Met de acquisitie 
krijgt PTT Post de beschik-
king over een Europese 
nachtdistributiegroep met 
een omzet van in totaal 
220 miljoen gulden.
De Duitse expressonder-
neming, die voor 85% in 
handen was van de 
Utrechtse Participatie 
Maatschappij (UPM) 
stond al enige tijd in de etalage. 
UPM verkocht vorig jaar de expres-
dochters Dentex (Nieuwegein) en 
het Belgische Colandel (totale om-
zet 70 miljoen gulden) aan EMS, het 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

PTT de grootste in de nacht
6 juli 1996

l

voertuigen en 1150 mede-
werkers. Het is een van de 
grootste nachtdistribu-
teurs in Europa.
PTT Post streeft er naar 
met de expresdochteron-
dernemingen een verdere 
Europese expansie door te 
voeren in het segment 
nachtdistributie. Deze sec-
tor heeft volgens directeur 
Wagner van Net Express de 
toekomst. ‘Wij verwachten 
een groei van 15 tot 20% op 

jaarbasis in Europa.’ Deze expansie 
moet deels via het Europees nacht-
netwerk Euronet worden gereali-
seerd. Wagner wil het netwerk uit-
breiden tot ‘geheel Europa’.

koeriersbedrijf van PTT Post. 
Net Nachtexpress, met een doch-
teronderneming in Oostenrijk, ver-
tegenwoordigt een omzet van 150 
miljoen gulden en beschikt over 850 
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een snelheid worden aangehouden 
van ongeveer 20 km/u en de onder-
linge afstand mag niet groter zijn 
dan tweemaal de voertuiglengte. 
Alle vrachtwagens die zijn goedge-
keurd volgens de Nederlandse we-
genverkeerswet voor gebruik op de 
openbare weg kunnen deelnemen. 
Losse trekkers kunnen niet inge-
schreven worden, meldt het regle-
ment nadrukkelijk. Deelname is 
mogelijk met bakwagen of trekker/
oplegger met een minimum leegge-
wicht van 5 ton.
Voertuigen met ADR lading zijn uit-
gesloten van deelname en toegang 
tot het evenemententerrein, hier-
onder vallen ook ‘leeg ongereinigde’ 
voertuigen. 
Na de recordpoging volgt dan het 
‘daverend slotoptreden’ van Henk 
Wijngaard.

MELS DEES

We kunnen ons Henk Wijngaard 
niet voorstellen zonder diesel-
dampen en truckers. En de truc-
kers kunnen zich dat ook niet 
voorstellen, dus treedt hij op tij-
dens ‘The largest parade of 
trucks’. 
 
Ondanks de uitzonderlijke staat van 
dienst van Henk Wijngaard vormt 
de zanger op zaterdag 10 september 
‘slechts’ het bijprogramma. Die dag 
zal er op de Vlasakkers in Amers-
foort/Soest een recordpoging voor 
het Guinness Book of Records plaats-
vinden.
Het streven is om tussen de 500 en 
600 trucks bij elkaar te brengen om 
de poging tot een succes te maken. 
Het oude record staat op 416 trucks.

‘The largest parade of trucks’ is een 
initiatief van de stichting Femke 
foundation en wordt ondersteund 
door de stichting Truckers voor 
Goede Doelen en TLN/KTO, en 
daarnaast diverse sponsoren. Voor 
de recordpoging worden truckers 
uitgenodigd om in te schrijven. Het 
inschrijfgeld van 25 euro zal ten 
goede komen aan de Femke founda-
tion, een stichting die zich bekom-
mert om kinderen met een zeldza-
me of onbekende ziekte.
 
In colonne
De recordpoging gaat als volgt in 
zijn werk. Vanaf het parkeerterrein 
zullen de trucks in colonne een ge-
controleerd weggedeelte van 3,2 km 
moeten afl eggen in een door het 
Guinness Book of Records voorge-
schreven formatie. Hierbij moet 

GOED DOEL  Langste vrachtwagencolonne in Amersfoort

Het vorige record stamt uit 2004 en werd gevestigd in Dronten. Het vrachtwagenkonvooi telde destijds 416 trucks.

Wijngaard bij record
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