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CONTAINERS Rotterdam raakt koppositie kwijt

TOBIAS PIEFFERS

Antwerpen heeft Rotterdam in-
gehaald en ontvangt van de vijf 
grootste Noord-Europese havens 
nu de meeste diepzee container-
diensten per maand.

Dat blijkt uit een onderzoek van 
SeaIntel, die de prestaties van de 
grootste havens in Europa, Azië  en 
het Midden-Oosten onderzocht aan 
de hand van groei of krimp in het 
aantal diepzeediensten, in plaats 
van het aantal overgeslagen contai-
ners. 
In anderhalf jaar is het aantal diep-
zeeschepen dat Antwerpen maan-
delijks aandoet met zestig aanlopen 
gegroeid tot een totaal van onge-
veer 230 scheepsbezoeken in mei 

len van scheepsbezoeken werk mis. 
SeaIntel benadrukt dat de verhou-
ding tussen haven in de toekomst 
weer kan veranderen, wanneer re-
ders hun netwerk opnieuw aanpas-
sen. Dat zal spoedig gebeuren. 
Door een grootschalige reorganisa-
tie vermindert het aantal allianties 
per april 2017 van vier naar drie. 
Daardoor zullen ook de dienstnet-
werken worden aangepast. 
Havens en terminals proberen hier 
op in te spelen door allianties aan 
zich te binden. Om die reden heeft 
ECT recent een belang van 35% in 
de Euromax-terminal aan terminal-
operator Cosco Pacifi c verkocht. 
Door de samenwerking hoopt ECT 
de klandizie van Cosco Container 
Lines en diens alliantie (Ocean Alli-
ance) te winnen.

Voor het onderzoek heeft SeaIntel 
alle diensten die meer dan één regio 
(bijvoorbeeld Europa, Afrika, Azië, 
Midden-Oosten) aandoen als diep-
zee-dienst beschouwd.

Samenwerkingen 
De allianties hebben de laatste tijd 
veel diensten aangepast en ge-
schrapt om vraag en aanbod op el-
kaar af te stemmen. Voor havens 
kan dat ongunstig uitpakken. Zo 
verliest Rotterdam een aanloop in 
het nieuwe netwerk van 2M, dat per 
september ingaat. Hoewel Rotter-
dam volgens het havenbedrijf juist 
meer lading zal overslaan omdat het 
één keer vaker als eerste en laatste 
Europese haven wordt aangedaan, 
lopen havendiensten als loodsen, 
slepers en roeiers door het wegval-

dit jaar. Dat betekent niet dat Rot-
terdam er op achteruit gegaan is. In 
het onderzoek van SeaIntel laat de 
Rotterdamse haven een redelijk sta-
biele trend zien.
‘De groei in Antwerpen kan gedeel-
telijk worden uitgelegd door een 
toename van niet-alliantiegebon-
den noord-zuiddiensten die Ant-
werpen aan de havenrotatie hebben 
toegevoegd’, schrijft SeaIntel. Ook 
het besluit van de G6-alliantie om 
Antwerpen op te nemen in loop 4, 
die Azië en Noord-Europa verbindt,  
is van grote invloed geweest. 
Naast Antwerpen doet ook Le Ha-
vre het goed. Ook hier speelt de G6-
alliantie een rol. Die heeft Le Havre 
in loop 5 opgenomen. Tegelijkertijd 
won de haven aanlopen van twee 
nieuwe noord-zuiddiensten. 

Infographic: Edward Ouwerkerk (bron: SeaIntel)

Antwerpen ontvangt de 
meeste diepzeeschepen
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ANTWERPEN HAMBURGBREMERHAVEN LE HAVRE ROTTERDAM

Lufthansa is weer volledig 

eigenaar van Time Matters, 

een specialist in tijdkritische 

onderdelenlogistiek. De Duitse 

luchtvaartmaatschappij heeft 

51% van de aandelen overgeno-

men van investeerder Aheim 

Capital en het management van 

Time Matters. In 2002 richtte 

Lufthansa Time Matters op als 

dochter in het snelle vervoer van 

dringend benodigde onderdelen 

met eventueel nog dezelfde 

dag afl evering daarvan. Daarna 

verkocht het de meerderheid 

aan Aheim en behield het zelf 

49%. Die situatie is nu dus weer 

teruggedraaid.

Time Matters weer
100% van Lufthansa
EXPRESVERVOER

procent 

meer 

containers 

wisten de 

havens 

van Bremen over te slaan in de 

eerste zes maanden van dit jaar.  

De containeroverslag kwam 

daarmee uit op 2,84 miljoen 

teu. Deze groei werd met name 

gerealiseerd in het tweede 

kwartaal van 2016. Tijdens die 

drie maanden steeg de contai-

neroverslag met 2,2%. De totale 

overslag in Bremen kwam uit 

op 37,45 miljoen ton.

3,9
Havens Bremen in 
de plus

Bleckmann heeft schoenen-

keten Aldo gestrikt als grote 

Europese klant. Voor Aldo gaat 

het bedrijf 2050 winkels 

beleveren met schoenen voor 

jaarlijks twee miljoen klanten. 

Dat gebeurt nu nog via twee 

magazijnen in het Verenigd 

Koninkrijk en Italië. Die worden 

gesloten en Aldo verhuist de 

gehele distributie naar het lo-

gistiek centrum van Bleckmann 

in Enschede, waar tachtig extra 

banen ontstaan. Die operatie 

moet de komende negen maan-

den haar beslag krijgen. 

Bleckmann strikt
grote schoenenklant
WEGVERVOER

Transporeon nu 
Amerikaans

Zeeuwse uitdager 
voor Allseas

Moldavië is het 
nieuwe China
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COMMENTAAR

Rivaliteit is er tussen Rotterdam en Antwerpen altijd geweest. 
Veel meer dan tussen Rotterdam en andere havens in de 
Hamburg-Le Havre range. Waarschijnlijk komt daar de refl ex 
vandaan om de twee havens altijd maar met elkaar te vergelij-
ken. Als Rotterdam krimp noteert en Antwerpen plust, is de 
eerste vraag niet, hoe komt dat, maar, waarom lukt het in België 
wél?

Het trekken van die vergelijking is waarschijnlijk lang niet 
altijd terecht, maar dat maakt de vraag niet minder interessant. 
Antwerpen heeft het laatste jaar spectaculaire groei geboekt in 
de containeroverslag en ontvangt van de vijf grootste Noord-
Europese havens sinds maart ook het grootste aantal bezoeken 
van diepzee containerdiensten per maand. Een positie die 
lange tijd aan Rotterdam voorbehouden was. Hoe krijgt de 
haven dat voor elkaar? 

Volgens havendirecteur Eddy Bruyninckx liggen daar een 
aantal zaken aan ten grondslag, zo zegt hij in een interview met 
Lloyd’s List.

‘Ten eerste is er in een straal van 150 kilometer een enorme 
hoeveelheid lading. Iedereen verwachtte dat de groei in 
scheepsformaat onze haven minder relevant zou maken. Maar 
als er genoeg lading is, maakt het niet uit dat schepen maar een 
window van negentig minuten hebben om de haven te berei-
ken, dan komen ze nog steeds.’

Toch zegt hij in datzelfde interview dat zonder het vertrouwen 
van de reders de haven mogelijk minder succesvol was geweest. 
Want om die grotere schepen te accommoderen moest de 
Schelde worden verdiept en omdat voor elkaar te krijgen had 
Bruyninckx de steun van MSC nodig.

‘MSC geloofde in ons, en zodra de baggerschepen klaar waren 
begon MSC schepen van 14.000 teu naar Antwerpen te sturen. 
Toen de 2M-alliantie tot stand kwam wist MSC Maersk Line 
ervan te overtuigen ook meer schepen naar Antwerpen te stu-
ren. Daardoor hadden wij stabiliteit en groei in een krimpende 
markt. Dit komt doordat de besluitnemers een toenemend 
vertrouwen hadden in onze haven. Het is ontzettend belangrijk 
om het vertrouwen van de allianties te hebben.’

Als laatste noemt Bruyninckx de fl exibiliteit van de haven. 
Die dankt de haven volgens hem vooral aan de toegewijde 
havenwerkers. ‘Vorige maand ontvingen wij enkele schepen 
uit Felixstowe. Die waren naar ons uitgeweken omdat er in 
Felixstowe vertragingen waren en zij wisten dat we hier fl exibel 
zjin. Er kan altijd nog een schip bij.’ Dat is volgens hem ook de 
reden dat terminals in Antwerpen nog niet aan automatisering 
begonnen zijn.  ‘Als je kijkt naar wat we hier doen en wat er op 
Maasvlakte 2 gebeurt, denk ik dat het hier beter is.’

Het is gemakkelijk wijzen naar terminals met opstartproble-
men. Het is nu nog moeilijk inschatten hoe die terminals in de 
toekomst gaan draaien. Er is voor Rotterdam ook geen enkele 
reden alles wat daar gedaan wordt in twijfel te trekken. Maar 
met het oog op de reorganisatie van de allianties, die ervoor 
zorgt dat reders nu bezig zijn met het opstellen van nieuwe 
vaarschema’s, is het ook geen gek idee om een antwoord te 
zoeken op de vraag: wat doet de concurrentie goed? 

TOBIAS PIEFFERS
tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl

Leren van je concurrent

AAR
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ROB MACKOR

The sky is the limit? Niet voor Elon 
Musk, u weet wel, de bedenker van 
PayPal en de Tesla. De sky is juist 
zijn favoriete jachtterrein en dat wil 
hij veroveren met ruimtevervoer-
der SpaceX.
Tot nu toe is de geschiedenis van 
het baanbrekende bedrijf er vooral 
een van vallen en opstaan, maar het 
heeft ook een paar spectaculaire 
successen geboekt. Ronduit revolu-
tionair was de retourvlucht van eind 
vorig jaar, waarbij het bedrijf er als 
eerste in slaagde om een lanceer-

raket, de Falcon 9, gecontroleerd 
weer op aarde te laten landen. Dat 
bracht Musks doelstelling, tien keer 
zo goedkope bemande ruimtevaart,  
een reuzenstap dichterbij. En vori-
ge week kreeg SpaceX opdracht van 
NASA voor twee testvluchten en 
twee operationele vluchten naar het 
ruimtestation ISS. Vliegtuigbouwer 
Boeing sleepte een identieke order 
in de wacht. Daarmee doet het com-
merciële vervoer van goederen 
en mensen van en naar de ruimte 
defi nitief zijn intrede.
Voor Musk is het echter slechts een 
opstapje naar zijn uiteindelijke 

doel: het koloniseren van de ruimte, 
te beginnen met Mars, om zo het 
voortbestaan van de mensheid ze-
ker te stellen. Een nobel streven, 
maar een kaartje terugsturen gaat 
niet lukken, want SpaceX verkoopt 
alleen enkele reizen naar Mars.

Dit is de vierde afl evering in 

onze zomerserie ‘Groeten uit...’, 

waarin we de komende weken 

opvallende vormen van 

transport in verre buitenlanden 

belichten.

Groeten uit...

de ruimte

ZOMERCOLUMN

Foto’s: SpaceX.com en Wikipedia



3Deze WeekNIEUWSBLAD TRANSPORT 10-16 AUGUSTUS 2016

Hermes begint proef 
met bezorgrobot 

Fraport: meer vracht, 
maar minder passagiers

Opnieuw winstgroei 
voor Agility

Eerste LNG-zeeschip 
tankt in Rotterdam 

PAKKETPOST
Hermes begint deze maand in 

Hamburg een proef met robots 

als pakjesbezorgers. Tot het ein-

de van het jaar kan de argeloze 

passant in drie Hamburgse 

stadswijken een robot op de 

stoep tegenkomen die bezig is 

een pakketje naar een thuiswin-

kelaar te brengen. De robot is 

een karretje met zes wieltjes er-

onder, dat tien kilo kan vervoe-

ren. Het apparaat is ontwikkeld 

door het Estlandse Starship 

Technologies en is te openen 

met een individuele code.

LUCHTVRACHT
Fraport, exploitant van de lucht-

haven van Frankfurt, behaalde in 

het eerste halfjaar een 1,4% la-

gere omzet van ruim 1,2 miljard 

euro, in vergelijking met dezelf-

de periode vorig jaar. Fraport ver-

werkte wel 0,4% meer vracht, op 

een totaal van ruim één miljoen 

ton. De omzetdaling wijt Fraport 

vooral aan het feit dat de consu-

ment minder snel een vlucht 

boekt wegens de dreiging van 

terrorisme. 

EXPEDITIE
Expediteur Agility uit Koeweit 

behaalde in de eerste helft van 

het jaar een nettowinst van 28 

miljoen dinar, ongeveer 84 mil-

joen euro. Dat was 11% meer dan 

in dezelfde periode vorig jaar. De 

netto omzet steeg met 6% naar 

628 miljoen euro. Het bedrijfsre-

sultaat voor rente, belastingen 

en bijzondere posten viel 12% 

hoger uit en bedroeg 164,4 mil-

joen euro. De bruto omzet daal-

de in het eerste halfjaar met 6%.

SCHEEPVAART
De ‘Ternsund’ was deze week het 

eerste zeeschip dat in Rotterdam 

LNG heeft gebunkerd. De gloed-

nieuwe producttanker van de 

Zweedse rederij Terntank ont-

vangt daarmee als eerste de Rot-

terdamse ‘LNG bunkerincentive’; 

een premie ter waarde van 10% 

van het zeehavengeld. Volgend 

jaar verwelkomt Havenbedrijf 

Rotterdam een nieuw bunker-

schip dat vanaf het water zee-

schepen met LNG bevoorraadt. 

KORT

meer dat de fl itscamera’s uitslui-
tend gebruikt mogen worden om 
snelheidsovertredingen vast te stel-
len. Wat het nog moeilijker maakt is 
dat het inhaalverbod federale mate-
rie is, terwijl de camera’s en traject-
controles gewestelijke bevoegdhe-
den zijn.
Daarom bereidt Bellot (MR) een be-
sluit voor dat het mogelijk maakt de 
gewestelijke infrastructuur ook 
voor inhaalovertredingen te gebrui-
ken. ‘Het kan nog verschillende 
maanden duren voor die wet op 
punt staat en van kracht wordt,’ 
zegt woordvoerder Sven Heyn-
drickx van de federale overheids-
dienst Mobiliteit en Vervoer. Onder 
meer moet nog worden bepaald 
vanaf welke hoeveelheid vallend he-
melwater er sprake is van ‘regen’.

KOEN MORTELMANS

Federaal minister van Mobiliteit 
François Bellot werkt aan een 
wettelijke regeling om het inhaal-
verbod bij regen voor vrachtwa-
gens af te dwingen. De technische 
infrastructuur hiervoor is er al.

De Belgische politie stelt jaarlijks 
ongeveer 500 overtredingen van het 
inhaalverbod vast. Dat is veel min-
der dan de 3,2 miljoen voor te hoge 
snelheid. Maar snelheidsovertre-
dingen worden vooral vastgesteld 
door fl itscamera’s en apparaten 
voor trajectcontroles, terwijl voor 
het vaststellen van verboden in-
haalmanoeuvres de fysieke vaststel-
ling door een politieagent nodig is. 
De huidige wetgeving stelt onder 

ven maanden bleef tot 2,8% be-
perkt.
Beide vrachtvervoerders onder de 
paraplu van de Frans-Nederlandse 
groep brachten hun vrachtcapaci-
teit in de eerste zeven maanden 
eveneens terug. Het verhinderde 
niet dat de beladingsgraad van de 
groep in het vrachtvervoer in de 
eerste zeven maanden 1,3 procent-
punt afnam tot 58,4%.

Capaciteit
Bij KLM daalde de capaciteit in juli 
6,9% en in de eerste maanden 9,1%. 
De beladingsgraad liep in de eerste 
zeven maanden 1 procentpunt terug 
tot 65,1%. Bij Air France daalde de 
beladingsgraad eveneens met 1 pro-
centpunt, zij het dat deze met 51,1% 
veel lager lag dan die bij KLM.

FOLKERT NICOLAI

De teruggang in het vervoer van 
luchtvracht door Air France-KLM 
in de eerste helft van het jaar 
heeft zich ook in juli voortgezet.

De groep zag het vervoer in juli da-
len met 6,7%. In de eerste zeven 
maanden van het jaar was er een da-
ling van 7,4%. Vooral bij KLM was de 
krimp fors: 11,8% in juli en 10,5% in 
de eerste zeven maanden, in verge-
lijking met dezelfde periode vorig 
jaar.
Bij zusterbedrijf Air France, dat iets 
minder vracht vervoert dan KLM,  
was er in juli zelfs een stijging van 
1%, zo blijkt uit cijfers die de groep 
op 8 augustus verspreidde. De afna-
me van het vervoer in de eerste ze-

BELGIË LUCHTVRACHT

Camera’s gaan verbod 
op inhalen checken

Daling vrachtvervoer 
AF-KLM houdt aan

Ligging van Maasvlakte bespaart 

dure installatieschepen vaarkosten.

tractuele relatie met het Havenbe-
drijf Rotterdam en de investeringen 
zijn minimaal. ‘De mobiele over-
slagkranen huren we in. We hoeven 
eigenlijk alleen een kantoor neer te 
zetten’, aldus Kloosterboer. Hij ver-
wacht dat het Maasvlakte-team uit 

tien tot vijftien mensen zal bestaan.
Door de directe toegang van de 
Maasvlakte tot de Noordzee heeft 
de terminal volgens hem een goede 
uitgangspositie. ‘Voor veel projec-
ten is de vaarafstand tot de Maas-

vlakte het kortst. Dat scheelt vaar-
tijd met de dure installatieschepen’, 
zegt Kloosterboer.

Doorbraak
SIF en het havenbedrijf besloten 
een jaar geleden te investeren in een 
terminal voor de assemblage, op-
slag en afvoer van onderdelen van 
windmolens, die tegenwoordig tot 
200 meter hoog zijn. De Limburgers 
investeren zo’n 40 miljoen euro, de 
havenbeheerder zorgt voor een 
kade van 400 meter.
Voor Rotterdam was de overeen-
komst een doorbraak als aanvoer-
haven voor de off shore windindus-
trie. Binnen Nederland zijn  
Vlissingen (BOW en Verbrugge) en 
Eemshaven (Orange Blue Termi-
nal) nu nog de grootste spelers. Op 
de SIF-locatie waren oorspronkelijk 
‘biobased’ activiteiten gepland.

ROB MACKOR

De Vlissingse BOW Terminal, on-
derdeel van de Kloosterboer-
groep, neemt de rol van de (even-
eens Zeeuwse) Verbrugge-groep 
over in de nieuwe off shore wind-
terminal op de Maasvlakte, van 
SIF uit Roermond.
 
Verbrugge trok zich twee maanden 
geleden terug uit de samenwerking 
met SIF, dat funderingen (mono-
piles) voor off shore windmolens 
gaat assembleren op een 42 hectare 
groot terrein op Maasvlakte 2. De 
twee waren medio vorig jaar over-
eengekomen dat Verbrugge alle lo-
gistieke activiteiten voor de nieuwe 
productievestiging op zich zou ne-
men.
De laatste ziet daar naar eigen zeg-
gen van af omdat de groep zich bij 
nader inzien liever op Vlissingen wil 
concentreren. Reden zou zijn dat de 
eerder verstoord geraakte relatie 
met havenbeheerder Zeeland 
Seaports weer is hersteld, waardoor 
het bedrijf nu weer ruimte heeft om 
te groeien in de Zeeuwse haven. Vo-
rig jaar zei Verbrugge over de sa-
menwerking met SIF nog blij te zijn 
‘met een fantastische partner op 
een van de mooiste locaties in een  
haven van wereldklasse’. 

Lage kosten
Aandeelhouder Jack Kloosterboer 
van de gelijknamige logistieke groep 
bevestigt dat BOW de rol van Ver-
brugge inmiddels heeft overgeno-
men. ‘We zijn bezig een kantoor in 
te richten en een team samen te 
stellen. We verwachten volgende 
maand met het eerste project te be-
ginnen.’
Uitgangspunt van de samenwerking 
tussen SIF en zijn nieuwe partner, 
die in Vlissingen al achttien wind-
molenprojecten voor SIF heeft ge-
daan, is dat de laatste zoveel moge-
lijk emplooi voor het terrein vindt. 

SIF heeft een huurovereenkomst 
met Havenbedrijf Rotterdam voor 
de hele locatie, maar die blijft tus-
sen de windmolenprojecten door 
grotendeels onbenut.
‘BOW gaat daarom ook op zoek 
naar andere lading voor de terminal 

om de kosten voor SIF zo laag mo-
gelijk te houden. We denken bij-
voorbeeld aan turbines en ander 
zwaar stukgoed’, zegt Kloosterboer. 
De logistieke dienstverlener heeft 
als leverancier van SIF geen con-

Artist’s impression van de nieuwe offshore-winderminal op Maasvlakte 2. Foto: Port of Rotterdam

OFFSHORE WINDTERMINAL  Kloosterboer neemt rol Verbrugge in SIF-project over

Stoelendans op Maasvlakte
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Het Zeeuwse OOS International 
mengt zich in de strijd om om de 
toekomstige miljardenmarkt 
voor de sloop van off shorecon-
structies op de Noordzee.
 
Oprichter en eigenaar Lé on Over-
dulve meldt een contract te hebben 
gesloten met China Merchant In-
dustry Holdings (CMIH) uit Hong-
kong voor het ontwerp en de bouw 
van twee halfafzinkbare kraaneilan-
den ter waarde van ongeveer één 
miljard euro. Met deze ‘OOS Se-
rooskerke’ en ‘OOS Walcheren’ wil 
hij vanaf 2020 aan de slag op de 
Noordzee om overtollige olie- en 
gasplatformen te slopen.
Hij komt daarmee in het vaarwater 
van partijen als Seaway Heavy Lif-
ting, Heerema en met name Allseas, 
dat voor de zogenoemde decom-
markt (decommissioning) voor 
zo’n 2,5 miljard euro de inmiddels  
roemruchte ‘Pioneering Spirit’ in 
Korea liet bouwen. Overdulve denkt 
dat hij via een aanmerkelijk geringe-
re investering een veel goedkoper 
alternatief kan bieden.

Ander concept
Zijn concept gaat uit van een tradi-
tionele manier van slopen, door de 
platformen grotendeels op zee te 
ontmantelen. Dat betekent dat de 
semi-submersible crane vessels 
(sscv’s) voor langere tijd naast het 
te slopen platform gestationeerd en 
gehuurd moeten worden. De All-
seas-aanpak is er juist op gericht om 
zeer grote constructies, tot 44.000 
ton, in één keer op te pakken en naar 
een slooplocatie af te voeren. Zo-

worden. Bij ontmanteling ter plekke 
is dat niet nodig.
Volgens woordvoerder Jeroen Ha-
gelstein van Allseas zijn beide con-
cepten echter niet met elkaar verge-
lijkbaar. ‘Ik begrijp dat zij 4.400 ton 
kunnen heff en met die kraansche-
pen, wij tien keer zoveel met onze 
‘Pioneering Spirit’. Ik ga er dan ook 
van uit dat zij zich op de kleinere 
eenheden zullen richten. Dat is toch 
een hele andere markt.’
OOS heeft het project vorige week 
via een persbericht wereldkundig 
gemaakt, waarschijnlijk niet toeval-
lig aan de vooravond van het vertrek 
van de ‘Pioneering Spirit’ uit Rot-

doende hoeft een opdrachtgever 
het peperdure schip per project 

slechts voor een relatief korte tijd te 
huren.
Volgens Overdulve slaat het bedrijf 
van Edward Heerema de plank mis 
vanwege de togenhoge investe-

ringskosten in de ‘Pioneering Spi-
rit’. Hij zegt verder dat megacon-

structies als YME en de 
Brent-platformen van Shell eerst 
voor tientallen miljoenen euro’s per 
stuk versterkt moeten worden, wil-
len ze in één keer opgetild kunnen 

terdam naar de Noordzee. Daarin 
staat dat de ‘Serooskerke’ en ‘Wal-
cheren’ in het tweede en derde 
kwartaal van 2019 klaar moeten 
zijn.  Waarschijnlijk zijn ze dus nog 
niet in het zomerseizoen van dat 
jaar op de Noordzee inzetbaar.
Waar ze precies gebouwd zullen 
worden, is nog niet duidelijk. CMIH 
heeft veel ervaring met de bouw van 
gespecialiseerde off shore-werktui-
gen en beschikt over productieloca-
ties in Nantong, Shenzhen en Hong-
kong. Het is onderdeel van de China 
Merchants Group, één van de groot-
ste conglomeraten van China en in 
handen van de Volksrepubliek. Het 
hoofdkantoor zit in het bekende 
Shun Tak Centre in Hongkong.

Speculatief
De sscv’s worden uitgerust met 
twee Huisman-kranen, die geza-
menlijk 4.400 ton kunnen liften. Ze 
krijgen verder het dynamic positio-
ning-systeem (klasse 3) van het 
Noorse Kongsberg. Dat levert ook 
vrijwel de hele elektrische installa-
tie en alle navigatieapparatuur. De 
aandrijving wordt verzorgd door 
STX-MAN-motoren en straalbui-
zen van Thrustmaster, die voor een 
snelheid van twaalf knopen (circa 
22 km/uur) moeten zorgen.
Hoe Overdulve het project fi nan-
ciert, is niet duidelijk. Hij spreekt 
van een ‘speculatieve investering, 
die niet door contracten gedekt is’. 
Aan gesprekken die hij heeft ge-
voerd met een aantal oliemaat-
schappijen ontleent hij het vertrou-
wen dat er in 2019, wanneer het 
Zeeuwse tweetal in de vaart moet 
komen, wel getekende contracten 
liggen.

Allseas slaat plank mis met torenhoge 

investering in ‘Pioneering Spirit’.

Zo gaat de ‘OOS Serooskerke’ eruit zien.  Foto: OOS International

DECOMMISSIONING  OOS investeert met Chinezen miljard euro in twee halfafzinkbare       kraanschepen

Zeeuwse uitdaging voor Allseas

De grootste boekenkast voor uw s ector met 
meer dan 20.000 titels. Zo vindt u b oeken 
over de diverse modali teiten, maar ook 
management, persoonlijke o ntwikkeling en 
studieboeken. 

Op de website kunt u zich inschrijven voor 
onze gratis nieuwsbrief.
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Fugro boekt fors verlies 
en schrapt meer banen

Kilometerheffi ng België 
levert 140 miljoen op

Noord- en Oostzee 
vanaf 2021 NECA 

Dachser breidt uit in 
lucht- en zeevracht 

RESULTATEN
Bodemonderzoeker Fugro heeft 

last van de problemen in de olie- 

en gassector. Het boekte afgelo-

pen halfjaar een nettoverlies van 

202 miljoen euro. Doordat veel 

opdrachtgevers projecten uit-

stellen of afblazen liep de omzet 

van Fugro sterk terug, terwijl de 

stevige concurrentie in de markt 

de prijzen onder druk zette. 

Daarom schrapt Fugro meer ba-

nen dan eerder aangekondigd. 

De omzet over de eerste zes 

maanden daalde met 27% naar 

905 miljoen euro.

WEGVERVOER
De kilometerheffi ng op de Belgi-

sche snelwegen voor vrachtwa-

gens heeft in de eerste vier 

maanden een krappe 140 mil-

joen euro opgeleverd. Dat maak-

te de Vlaamse belastingdienst 

bekend. De maatregel werd op 1 

april ingevoerd. In de periode tot 

1 augustus inde de fi scus in to-

taal 139,5 miljoen euro. Iets meer 

dan de helft daarvan is voor re-

kening van buitenlandse chauf-

feurs. 

STIKSTOFOXIDEN 
De Noordzee en de Oostzee zijn 

vanaf 2021 een NECA, een ‘nitro-

gen emission control area’, 

waarin de uitstoot van stikstof-

oxiden door de scheepvaart aan 

banden wordt gelegd. De 

kustoeverstaten aan beide zee-

en hebben dat besloten, zo 

meldt redersvereniging KVNR. 

Die stelt dat voor nieuwbouw-

schepen ‘de meest strenge stik-

stofnormen die mogelijk zijn’ 

gaan gelden. 

EXPEDITIE
Dachser Air & Sea Logistics heeft 

onlangs drie kantoren aan zijn 

wereldwijde expeditienetwerk 

toegevoegd, in India, Thailand en 

de Verenigde Staten. In Calcutta 

verhuisde het bedrijf naar een 

groter pand, Dachser opende 

een eigen kantoor op de lucht-

haven Suvarnabhumi bij Bang-

kok. Het zeevrachtkantoor in de 

haven van Laem Chabang werd 

uitgebreid. En in Baltimore werd 

een derde vestiging geopend.

KORT

ROB MACKOR

Rotterdam World Gateway 
(RWG) op Maasvlakte 2 heeft in 
zijn eerste operationele jaar een 
nettoverlies van ruim 35 miljoen 
euro geleden.

Dat blijkt uit de jaarstukken over 
2015, die de containerstuwadoor 
vorige maand bij de Kamer van 
Koophandel heeft gedeponeerd. De 
omzet van het bedrijf kwam uit op 
slechts 3,2 miljoen euro. Het geïn-
vesteerd vermogen liep in de loop 
van het jaar op van 558 tot 625 mil-
joen euro. RWG begon in januari vo-
rige jaar met het eerste testschip en 
in mei de eerste commerciële ope-
raties.
De cijfers laten zien dat de inge-
bruikneming van een geautomati-
seerde containerterminal een zaak 
van lange adem is. Dat bleek ook bij 

de eerder in Rotterdam gebouwde 
geautomatiseerde terminals, Delta 
SeaLand en Euromax. Het duurde 
jaren voordat die naar behoren 
draaiden.
RWG rekent met een termijn van 
twee tot drie jaar voordat de termi-
nal op volle kracht draait, zegt 
woordvoerder Niels Dekker. ‘We 
liggen in principe goed op schema. 
We zitten nu op een gemiddelde 
kraanproductiviteit van 25 moves 
per uur met uitschieters tot boven 
de 40. We werken er nu aan het ge-
middelde naar die 40 op te voeren.’

Software
Daarin speelt de ‘doorontwikkeling’ 
van software een belangrijke rol. 
RWG werkt, net als APMT2, met het 
besturingssysteem Navis N4, maar 
die wordt nu specifi ek op de termi-
nal toegesneden. Dekker stelt dat de 
ingebruikneming van alle systemen 

MAASVLAKTE 2

RWG diep in rode cijfers, maar ‘op schema’
zonder grote problemen is verlo-
pen: ‘Het aantal keren dat de termi-
nal tot nu toe als gevolg van storin-
gen stil heeft gelegen, is op de 
vingers van één hand te tellen.’
RWG is in handen van terminalope-
rator DP World uit Dubai en de re-
derijen APL, Mitsui, Hyundai en 
CMA CGM. Die hebben vorig jaar 13 
miljoen euro nieuw kapitaal gestort 
en een aanvullende, converteerba-
re, lening van ruim 15 miljoen euro 
ter beschikking gesteld. Na de ba-
lansdatum, in 2016 dus, hebben ze 
nog eens bijna 11 miljoen aan RWG 
uitgeleend. 
Uit de jaarrekening blijkt verder dat 
de hoogte van de concessievergoe-
ding die RWG aan het Havenbedrijf 
Rotterdam betaalt vorig jaar met 5,4 
miljoen euro is opgelopen tot 47,6 
miljoen. De stuwadoor kan een deel 
van dat bedrag terugkrijgen als het 
aan bepaalde, niet nader gespecifi -

ceerde, eisen voldoet.
Anderzijds kan het bedrijf het recht 
daarop verspelen, en zelfs de con-
cessie kwijtraken, als er niet aan be-
paalde voorwaarden wordt voldaan. 
Die liggen vooral op het gebied van 
verkeersmodaliteiten en operatio-
nele vergunningen, schrijft de di-
rectie in een toelichting op de cij-
fers. Aan die voorwaarden is zowel 
in 2014 als 2015 wel voldaan.

Vervijfvoudiging
In hoeverre RWG dit jaar een groter 
deel van de hoge vaste kosten weet 
te dekken, is onduidelijk. Wel zei 
topman Allard Castelein van het 
Havenbedrijf Rotterdam onlangs 
dat de volumes bij beide nieuwe ter-
minals fors in de lift zitten. Geza-
menlijk zouden ze dit jaar uit kun-
nen komen op anderhalf miljoen 
teu, wat een vervijfvoudiging ten 
opzichte van 2015 zou zijn.

TNT zette expresdochter op ‘t spel

door klant niet centraal te stellen.

verwikkeld, op de nominatie om te 
worden afgestoten. Zo werd eerder 
de divisie kledingvervoer de deur 
uitgedaan, evenals de activiteiten in 
de luchtvaart.
Grootaandeelhouder SSVP van In-
night Express is via een aantal fond-
sen investeerder bij een reeks mid-
delgrote bedrijven, met een omzet 
tot zo’n half miljard euro. Het fonds 
is niet speciaal op de logistieke sec-
tor gericht. Wel heeft het zeer veel 
belangen in Duitsland.
Met het vertrek van TNT Innight 
begint de integratie van het TNT-
concern binnen overnemer Fedex 
tot afronding te komen. Of bij TNT 
alle werkgelegenheid behouden 
blijft, wil de overnemer nog niet 
zeggen, evenmin of de naam TNT 
op de gevel blijft. Bij de vroegere ex-
presdochter kunnen ze intussen op 
zoek naar een nieuw naambord.

FOLKERT NICOLAI

TNT Innight, onlangs overgeno-
men door Innight Express Ger-
many, kan de naam TNT van de 
gevel halen. NOX Nachtexpress 
heet voortaan de dienst die het 
bedrijf aanbiedt.
 
Met de overname door Innight Ex-
press komt het voormalige TNT In-
night onder leiding te staan van 
twee oude bekenden van het vroe-
gere moederconcern TNT. Het zijn 
de gebroeders Georg en Joachim 
Kierdorf, die ooit de directie vorm-
den van de nachtexpresspecialist 
NVS Kierdorf, een familiebedrijf, 
dat in 1998 werd verkocht aan Jet-
service.
Jetservice op zijn beurt werd een 
jaar later opgeslokt door TNT en 
zou vervolgens met enkele andere 
bedrijven die van nachtlogistiek 
hun specialiteit maakten, zoals het 
Nederlandse Dentex en het Duitse 
NET, samen TNT Innight gaan vor-
men.

Guernsey
De gebroeders Kierdorf zijn door 
het particuliere investeringsfonds 
Special Situations Venture Partners 
(SSVP) aangezocht als mede-inves-
teerders in het nieuwe Innight 
Epress Germany. Ze hebben toege-
stemd en nemen ook zitting in de 
directie, Georg Kierdorf als top-
man. SSVP, gevestigd op het Britse 
Kanaaleiland Guernsey, is de feite-
lijke overnemer van TNT Innight 
geweest. Met dit fonds sloot TNT in 
mei dit jaar de overnametransactie.
De integratie met Innight Express 
heeft voor de ruim 1300 werkne-
mers bij de vestigingen in de Bene-
lux, Duitsland en Oostenrijk geen 
arbeidsrechtelijke gevolgen. 
Ze houden hun baan, al worden de 
TNT Innight-bedrijven in de Bene-
lux nu opgenomen in de landelijke 

Duitse organisatie. Het zit er zelfs 
wel in dat het personeelsbestand 
wordt uitgebreid.
Georg Kierdorf heeft voor de nieu-
we aanwinst namelijk een andere 
bedrijfsstrategie aangekondigd. 
Nachtelijk expresvervoer leeft vol-

gens hem van het vertrouwen van 
de klanten en de branchekennis van 
de medewerkers, zegt hij. TNT 
heeft die de afgelopen jaren volgens 
Kierdorf op het spel gezet. Het con-
cern besteedde delen van de dienst-

verlening uit en ging op grote schaal 
gebruik maken van deeltijdwerkers. 
‘Daaronder lijdt de prestatie’, aldus 
Kierdorf, ‘en daarmee ook de winst-
gevendheid. Wij zullen weer het ac-
cent leggen op middenstandsdeug-
den als betrouwbaarheid en 

oriëntatie op de klant, om het be-
drijf te consolideren en duurzaam 
in de markt te positioneren.’ 
TNT Innight was de laatste jaren 
verlieslijdend. Het stond bij TNT, 
dat zelf in een fusie met Fedex was 

Bij het vroegere TNT Express worden de bordjes verhangen.  Foto: TNT

EXPRESVERVOER  Bij TNT Innight kan ‘TNT’ van de gevel na overname door Innight Express

Weer verdwijnt stuk TNT



6 Conjunctuur & Markt

Het economische klimaat is mo-
menteel wat minder gunstig. Dat 
merkt ook CEVA. Met de logistie-
ke vastgoedsector gaat het nog 
steeds prima, stelt WDP. Twee 
halfjaarresultaten.

Logistiek dienstverlener CEVA 
boekte in de eerste helft van dit jaar 
een 7,8% lagere omzet van 3,232 mil-
jard Amerikaanse dollar. Het bruto 
bedrijfsresultaat ging 5,6% omlaag 
tot 118 miljoen dollar.
CEVA spreekt van een aanhoudend 
moeilijke markt. De resultaten pak-
ken iets beter uit na correctie voor 
valutaschommelingen. Dan zou het 
resultaat voor rente, belastingen en 
bijzondere posten 1,6% hoger zijn 
geweest dan in dezelfde periode vo-
rig jaar.
De divisie Freight Management, 
hoofdzakelijk expeditie van zee- en 
luchtvracht, verwerkte in het twee-
de kwartaal 6,6% meer luchtvracht 
en 2,2% meer luchtvracht in verge-
lijking met dezelfde periode vorig 
jaar, hoewel de hele markt een krim-
pende vraag liet zien.
Deze divisie behaalde in de eerste 
zes maanden een resultaat voor 
rente, belastingen en bijzondere 
posten van 30 miljoen dollar, 32% 
meer dan vorig jaar. Het bruto resul-
taat in de contractlogistiek daalde 
8,6% tot 69 miljoen dollar.
De daling had te maken met de ge-
ringere ladingvolumes die bestaan-
de contractanten aan CEVA aan te 
bieden hadden. Wel slaagde het be-
drijf, waarvan het hoofdkantoor in 
Hoofddorp staat, erin de leegstand 
van zijn logistieke panden te ver-
minderen van 6,1 naar 5,5%.

Logistiek vastgoed
WDP, de Belgische belegger in logis-
tiek vastgoed, voerde zijn netto be-
leggingsresultaat in de eerste helft 
van het jaar met 17,5% op tot 48,1 
miljoen euro.

Doordat het aandelenkapitaal werd 
uitgebreid steeg het netto resultaat 
per aandeel ‘slechts’ met 12,7%, tot 
2,62 euro. In de eerste helft van vo-
rig jaar was dat 2,32 euro.
De bezettingsgraad van de logistie-
ke panden die WDP in België en Ne-
derland in portefeuille heeft, daalde 
als gevolg van de sluiting van het 
warenhuis van V&D in Nieuwegein. 
Van de logistieke ruimte die WDP 
beheert, was op 30 juni 95,9% ver-
huurd. Eind vorig jaar was dat nog 
97,5%.
De gemiddelde looptijd van de 
huurcontracten bedraagt 6,3 jaar. 
De reële waarde van de portefeuille 
werd op 30 juni dit jaar berekend op 
2.068,5 miljoen euro. Eind vorig jaar 
was dat 1.930 miljoen euro. De 
schuldgraad daalde van jaar op jaar 
van 58,2 naar 57,7%.

Luxemburg
WDP leverde dit jaar tot dusver 
86.000 vierkante meter aan nieuw-
bouwpanden op en heeft nog voor 
210.000 vierkante meter aan pro-
jecten in aanbouw. Inmiddels is het 
beleggingsfonds ook actief in 
Luxemburg. Het heeft een princi-
peovereenkomst gesloten voor de 
aankoop van een pand in het groot-
hertogdom voor 22 miljoen euro en 
een optie genomen op een kavel van 
negen hectare.
De Luxemburgse overheid tracht 
het land bewust uit te bouwen tot 
een intercontinentale logistieke 
draaischijf. Een initiatief daartoe 
was de ‘good distribution practice’, 
een gecertifi ceerde oplossing voor 
de verzending van farmaceutische 
producten. 
In heel 2016 denkt WDP een netto 
courant resultaat per aandeel te be-
halen van 5,30 euro. Eerder ging het 
fonds nog uit van een resultaat per 
aandeel van 5,20 euro. Het dividend 
per aandeel wordt verhoogd van 
4,20 naar 4,25 euro. FN

HALFJAARCIJFERS

Markt en dollar zitten
CEVA flink tegen
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nadat de Deense terminalreus de 
overname in maart van dit jaar be-
kendmaakte. APMT breidde zijn 
overslagvolume zo’n 7% uit met 
deze transactie ter waarde van on-
geveer een miljard dollar. De groep 
kondigde bovendien voor zo’n 400 
miljoen aan investeringen in uit-
breiding en modernisering van de 
elf TCB-terminals aan.

Ongemakkelijk
Na het eerder uitgevoerde boeken-
onderzoek worden de elf terminals 
in en buiten Spanje nu stuk voor 
stuk opnieuw doorgelicht om er ze-
ker van te zijn dat er geen andere lij-
ken uit de kast komen. Een woord-
voerder van APMT liet optekenen 
het ‘enigszins ongemakkelijk’ te 
vinden dat het concern in verband 

ROB MACKOR

APM Terminals gaat de enkele 
maanden geleden overgenomen 
Spaanse Grup Maritim TCB op-
nieuw grondig doorlichten omdat 
er fraude aan het licht is gekomen 
bij een van de elf ingelijfde termi-
nals.

De openbaar aanklager van Guate-
mala heeft de Spaanse zakenman 
Ángel Perez Maura en zestien ande-
ren in staat van beschuldiging ge-
steld op verdenking van corruptie. 
Zij zouden in 2012 zo’n 24 miljoen 
dollar hebben verduisterd bij de 
verkoop van de nieuwe Terminal de 
Contenedores Quetzal (TCQ) in 
Guatemala aan TCB.
De aanklacht kwam een paar weken 

wordt gebracht met een corruptie-
zaak uit 2012.
Maura was vice-president van Con-
tainer Terminal van Barcelona 
(TCB) ten tijde van de acquisitie 
van TCQ. De zaak zou ook betrek-
king hebben op het omkopen van 
ambtenaren rond de verwerving 
van gronden voor de containerter-
minal in Quetzal. De zaak heeft 
APMT al veel geld gekost omdat die 
43 miljoen dollar heeft moeten bij-
storten om te voorkomen dat het de 
exploitatierechten zou kwijtraken. 
Overigens is de gloednieuwe termi-
nal nog niet in gebruik genomen, 
hoewel de opening in mei had moe-
ten plaatsvinden. De terminal speelt 
een prominente rol in de plannen 
van APMT on zijn positie in Cen-
traal-Amerika te versterken.

CONTAINERTERMINALS

APMT onderzoekt overname na 
corruptiezaak in Guatemala

Zorgen zijn er niet alleen over Chi-
na, maar bijvoorbeeld ook over 
Groot-Brittannië. Tot het besluit 
om de Europese Unie te verlaten 
was dat land één van de sterke 
groeiers in Europa, maar de uitslag 
van de stemming over ‘Brexit’ heeft 
dat nu al volledig veranderd, terwijl 
de uittreding nog niet eens is aange-
meld bij de Europese Unie. De Brit-
se economie is sindsdien ingezakt 
en dreigt zelfs in een recessie te ra-
ken.

Afkoeling
Zorgen waren er ook over de Duitse 
economie, die tekenen van afkoe-
ling vertoonde. In juni nam de Duit-

FOLKERT NICOLAI

De Chinese export valt fors terug 
en de Duitse uitvoer houdt zich 
moeizaam staande. Daarmee is 
de wereldconjunctuur in een on-
zekere fase gekomen.

In juli is de uitvoer van de Volksre-
publiek China en berekend in Ame-
rikaanse dollars met 4,4% gedaald in 
vergelijking met dezelfde maand 
van vorig jaar. Analisten hadden 
met een gematigder daling van on-
geveer 3% gerekend. De daling van 
de uitvoer kwam zelfs op 12%, ter-
wijl analisten uitgingen van een da-
ling van 7%.
Dat de export niet nog meer kromp 
was te danken aan de verzwakking 
van de waarde van de Chinese munt, 
de yuan. De Chinese regering heeft 
de laatste maanden de waarde van 
de yuan bewust verzwakt. Dat blijkt  
in juli ook uit de stijging van de ex-
port in yuan gerekend, met 2,9%. 
China exporteerde dus minder, 
maar kreeg daar in yuan meer voor 
betaald.

Verruiming
De druk op de export wordt toege-
schreven aan de verzwakkende 
mondiale economie en de aanhou-
dend lage olieprijs. Er komt echter 
nog een factor bij. De regering van 
China heeft in de voorbije tijd de 
economie willen stimuleren door 
een sterke verruiming van de kre-
dietverlening. 
Dat lukte ook, want China liet de 
laatste maanden een stabilisatie 
zien. Maar niet alle krediet heeft 
een gezonde bestemming gekregen, 
zeggen economen. Een deel kwam 
in weinig productieve staatsbedrij-
ven terecht. Als die moeite hebben 
het geleende terug te betalen, zal 
Beijing zich gedwongen zien de 
bankensector te hulp te snellen.
Dat het in China gevoerde beleid de 

afgelopen tijd heeft geholpen, kon 
ook worden afgeleid uit de Contai-
ner Troughput Index over de maand 
juni, de index die de ontwikkeling 
van de wereldwijde overslag van 
containers in ongeveer zestig grote 
havens weergeeft. Deze index van 
de Duitse economische instituten 
RWI en ISL bereikte, na bijna een 
jaar kwakkelen, een hoogte van 120, 
ruim een punt meer dan in mei.
China en de omringende Aziatische 
landen wegen met hun grote contai-
nerhavens zwaar in deze index door.
De index over juli, die zo slecht was 
voor de Chinese export, zal moeten 
uitwijzen of deze opleving van tijde-
lijke aard is geweest.

AFKOELING  Chinese export moet het van zwakke yuan hebben, maar Duitse   

Wereldeconomie bela
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TOBIAS PIEFFERS

De spottarieven in de container-
vaart stijgen weer als gevolg van 
vijf opeenvolgende tariefverho-
gingen die de reders in de periode 
april tot augustus hebben door-
gevoerd.

De World Container Index, die een 
gemiddelde geeft van de vrachtta-
rieven op de elf belangrijkste oost-
westroutes, is in de periode mei tot 
augustus bijna verdubbeld ten op-
zichte van de eerste maanden van 
dit jaar.  In de periode januari tot en 
met april werd volgens de index ge-
middeld 772 dollar per veertig voets 
container betaald. In de periode 
mei tot augustus is dat gemiddelde 
tarief opgelopen tot 1.467 dollar. 
Het spottarief voor de route Shang-
hai - Rotterdam groeide vorige week 
zelfs met 52% ten opzichte van de 
week ervoor tot 1.914 dollar per 
veertig voets container. Daarmee 
staat het tarief 6% hoger dan in de-
zelfde week in 2015.
De containertarieven daalden begin 
dit jaar met meer dan 50% en be-
reikten in maart hun laagste niveaus 
ooit. Volgens de World Container 
Index werd er op de elf belangrijk-
ste oost-westroutes slechts 700 
dollar per veertigvoets container 

betaald en het transport van een 
container van Shanghai naar Rot-
terdam kostte volgens de Shanghai 
Containerized Freight Index (SCFI) 
slechts 211 dollar per teu. 
Door tariefsverhogingen en het ra-
tionaliseren van routes en capaci-
teit lijken de reders erin geslaagd te 
zijn de tarieven weer een opwaartse 
beweging te laten maken. Volgens 
de SCFI kost het transport van een 
container van Shanghai naar Rot-
terdam nu 861 dollar per teu.
Drewry berichtte eerder al dat de 
containertarieven de bodem heb-
ben bereikt en weer zullen gaan stij-
gen. Toch blijven grote verliezen 
voor de rederijen dit jaar onvermij-
delijk. In de recente contractonder-
handelingen hebben reders volgens 
het onderzoeksbureau 10 miljard 
dollar aan omzet laten liggen in po-
gingen om marktaandeel te behou-
den. Hoewel de contracttarieven de 
neiging hebben om de ontwikkelin-
gen in de spotmarkt te volgen, zit 
hier wel een vertraging op. 
Hoe hard en snel de tarieven zullen 
stijgen, blijft onzeker. ‘De huidige 
stijging is ten opzichte van een erg 
laag punt’, zegt Philip Damas van 
Drewry Maritime Research. ‘Zeker 
is dat de aanhoudende overcapaci-
teit de snelheid en mate van de 
groei zal beteugelen.’

LIJNVAART

Illustratie: Erik Straver

Spottarieven voor 
containers stijgen

ROB MACKOR

De Zeeuwse havens Vlissingen en 
Terneuzen hebben in de eerste 
helft van het jaar ruim 16 miljoen 
ton lading overgeslagen, evenveel 
als vorig jaar.

De havenbeheerder meldt verder 
dat de overslag van natte bulkpro-
ducten, het belangrijkste segment, 
met 20% is gegroeid. Met name in 
aardolieproducten was een duidelij-
ke stijging zichtbaar. 
De overslag van containers steeg 
met circa 15%. Overigens geeft Zee-
land Seaports bij deze categorie 
geen cijfers in tonnen. Daar tegen-
over stonden dalingen van ongeveer 
10% in de droge bulk en breakbulk.

Offshore en fruit
De afhandeling van modules voor de 
off shore-industrie, waaronder fun-

deringen en masten voor windpar-
ken op zee, nam toe en ook de over-
slag van bananen zat in de lift. De 
sluiting van de kolencentrale Borsse-
le eind 2015 zorgde wel voor een fl in-
ke daling van de kolenaanvoer. Ook 
werden er minder cellulose, zand en 
meststoff en overgeslagen.

Nieuwe activiteiten
In de eerste zes maanden startte 
Transbox United een container-
dienst tussen Terneuzen en de ha-
ven van Antwerpen. Daarnaast 
werd door het Belgische B-Logistics 
een spoorshuttle opgestart tussen 
Vlissingen en het Europese achter-
land. Ook combineert DB Cargo in-
middels ladingpakketten uit Ter-
neuzen en Gent voor transport 
richting het Roergebied. 
Op de terreinen van Zeeland 
Seaports is inmiddels begonnen 
met de bouw van Zeeland Sugar 

RESULTATEN

Meer winst Zeeland Seaports
Terminal en openden Vlaeynatie en 
Plantacote een nieuwe meststoff en-
terminal.
De nettowinst over het eerste half-
jaar kwam uit op 4,2 miljoen euro en 
het bedrijfsresultaat (ebitda) op 
12,8 miljoen. Volgens Zeeland 
Seaports lagen beide cijfers ‘ruim 
boven budget’ en ook boven die van 
vorig jaar. 
De havenbeheerder geeft geen prog-
nose voor het hele jaar af vanwege 
de onzekerheden in de markt, zoals 
de schommelingen van de olieprijs 
en de Brexit.

Tevreden
CEO Jan Lagasse toont zich in het 
halfjaarbericht tevreden over de cij-
fers: ‘Een verbetering van de fi nan-
ciële ratio’s is van belang om in de 
toekomst te kunnen blijven investe-
ren in het havengebied en zo de ha-
ven nog aantrekkelijker te maken.’De haven van Vlissingen. Foto: Bernadet Gribnau

Duitse inkoopmanagers nog steeds

optimistisch over nabije toekomst.

se uitvoer naar andere werelddelen, 
zoals de Verenigde Staten en China, 
daalde intussen met 0,4%.
Toch heeft de Duitse economie een 
solide fundament, zegt het Bundes-
verband Materialwirtschaft, Ein-
kauf und Logistik (BME), die gere-
geld samen met Markit een enquête 
houdt onder inkoopmanagers. De 
jongste index die op grond daarvan 
wordt opgesteld, daalde in een 
maand tijd weliswaar 0,7 punten 
naar 53,8 punten. Maar de index 
kwam daarmee opnieuw boven het 
gemiddelde voor de lange termijn 
van 51,9. De conjunctuurbarometer 
stond ook voor de twintigste maand 
op rij boven de 50, het kantelpunt 
tussen groei en krimp.

Risico’s
BME-chefeconoom Christoph Feld-
mann waarschuwt dat we ons niet 
blind mogen houden voor de risi-
co’s die zich wereldwijd voordoen. 
De crisishaarden in tal van delen 
van de wereld beïnvloeden de logis-
tieke ketens steeds negatiever, zegt 
hij. Zijn collega Gertrud Traud van 
de Landesbank Hessen-Thüringen 
houdt het ook voor volgend jaar op 
een groei van de Duitse economie 
van 1,5%. Weliswaar is Groot-Brit-
tannië, dat de Unie dreigt te verla-
ten, de op twee na grootste handels-
partner van Duitsland en komt de 
Britse economie nu in zwaar weer, 
maar daar staat tegenover dat ande-
re grote handelspartners, waaron-
der de eurozone, zich relatief sta-
biel ontwikkelen.
De productiegroei is, blijkens de 
BME-barometer, in juli voor de vijf-
de maand op rij afgenomen en be-
reikte het niveau van april 2014. Nog 
steeds houdt de vraag uit zowel bin-
nen- als buitenland stand en wor-
den voor de nabije toekomst extra 
orders verwacht. De orderboeken 
bleven in juli historisch gezien aan 
de dikke kant.

se export met 0,3% toe in vergelij-
king met die in de voorgaande 
maand, maar de meeste economen 
hadden volgens persbureau Reuters 

op een groei van 1% gerekend. In 
juni zette Duitsland voor voor 106,8 
miljard euro aan goederen in het 
buitenland af. Dat was wel 1,2% 

meer dan in juni vorig jaar. De uit-
voer naar andere EU-lidstaten 
groeide van jaar op jaar 2,3%. Maar 
veruit het grootste deel van die 

groei kwam op rekening van landen 
die geen deel uitmaken van de euro-
zone. Eurolanden namen maar 0,1% 
meer Duitse producten af. De Duit-

 economie draait nog steeds goed

andt in onzekere fase
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hun afstuderen samen de mogelijk-
heden van de ‘nieuwe economie’ te 
gaan exploiteren. De ‘cloud’, waar-
mee Transporeon nu werkt, was 
nog toekomstmuziek, maar de we-
reld werkte al fl ink aan de internet-
zeepbel, die uitgerekend zou knap-
pen in het jaar van oprichting van 
Transporeon, 2000. De naam is 

trouwens afgeleid van het woord 
transport en het Griekse woord 
‘emporeon’, dat markt of markt-
plaats betekent.
In 2005 kreeg Transporeon een zus-
je, Ticontract, waarmee verladers 
elektronische tenders kunnen hou-
den om hun logistiek, of delen daar-
van, uit te besteden. Een jaar later 
werd van Duitsland uit uitgebreid 

FOLKERT NICOLAI

Transporeon, het Europese 
vrachtplatform voor het wegver-
voer, komt onder controle van de 
Amerikaanse beleggingsgroep 
TPG Capital. The Riverside Com-
pany heeft aangekondigd zijn 
meerderheid in het aandelenka-
pitaal van Transporeon over te 
doen aan de Amerikanen. Ook de 
zusjes van Transporeon, uitbe-
stedingsplatform Ticontract en 
het handelsplatform Mercareon, 
vallen onder de transactie. Die 
moet nog door de mededingings-
autoriteiten worden goedge-
keurd, maar zal mogelijk dit 
kwartaal nog worden afgerond.

TPG is een in 1992 onder de naam 
Texas Pacifi c Group opgericht 
fonds dat belegt in een breed scala 
van economische activiteiten in de 
industrie, de detailhandel, telecom-
municatie en media, gezondheids-
zorg, technologie en de reis- en 
vrijetijdsbranche. Het is onder meer 
één van de geldschieters van Uber, 
Spotify en Airbnb, een website voor 

het (ver)huren van kamers. De 
werkwijze van TPG en soortgelijke 
durfkapitalisten lijkt eenvoudig: je 
vormt met een aantal particulieren 
een fonds, trekt met dat fonds 
vreemd geld van buiten aan (‘lever-
age’) en zet het uit bij goed draaien-
de oudere bedrijven of veelbeloven-
de nieuwkomers.
Dat kan door die volledig over te ne-
men of slechts een gedeeltelijk be-
lang in het kapitaal te nemen. Dat 
laatste doet TPG nu bij Transpore-
on, dat we overigens zowel tot de 
goed draaiende oudere bedrijven als 
tot de veelbelovende nieuwkomers 
mogen rekenen. Het werd immers 
in 2000 opgericht, maar heeft zich 
sindsdien als voortdurende ontwik-
kelaar van nieuwe innovaties bewe-
zen. En daar wil TPG het bedrijf nu 
bij helpen.
 
Gewiekst
De Amerikanen hanteren het fi nan-
ciële instrument van de ‘leverage’ 
bijzonder gewiekst. TPG is in de 
nog geen kwart eeuw van zijn be-
staan uitgegroeid uitgegroeid van 
een kleine groep die via kantoren in 

Fort Worth (Texas) en San Francis-
co een beperkt aantal miljoenen 
dollars in regionale projecten stak 
tot een reus die zich kan meten met 
bijvoorbeeld Apollo Global Ma-
nagement, Blackstone, KKR en dat 
soort klinkende namen. Het heeft, 
via tal van fondsen, zelf zeventig 
miljard dollar belegd, maar zegt dat 
daarop nog eens een hefboom kan 
worden toegepast die het mogelijk 
maakt een biljoen dollar bijeen te 
brengen.
Aan de kantoren van het eerste uur 
werden vestigingen in Austin, Dal-
las, Hongkong, Houston, Istanboel, 
Londen, Luxemburg, Melbourne, 
Moskou, Mumbai (Bombay), New 
York, Peking, São Paulo, Singapore 
en Tokio toegevoegd. TPG neemt 
niet alleen belangen in bedrijven, 
maar kan ze ook helpen extra kapi-
taal bijeen te brengen en onroerend 
goed aan te trekken. Initiatieven 
kunnen ook worden gesteund met 
kredieten. Bij Transporeon wil TPG 
alvast de synergie tussen het vracht-
platform, Ticontract en Mercareon 
te vergroten.
Maar de durfkapitalisten kijken al-

licht ook naar de samenwerkings-
mogelijkheden tussen deze onder-
delen en Uber, het systeem waarmee 
de gewone automobilist in zijn om-
geving taxirittten kan uitvoeren. 
Dat systeem is bijvoorbeeld ook toe 
te passen in het vervoer van pakjes 
en andere niet al te volumineuze en 
zware lading. Transporeon biedt 

daarvoor drie aantrekkelijke plat-
forms met meer dan honderddui-
zend gebruikers in een honderdtal 
landen. Daarbij inbegrepen duizend 
- vaak grote - verladers, zoals Coca-
Cola en Nestlé, en 55.000 vervoer-
ders.
Transporeon was een initiatief van 
vier studenten aan de universiteit 
van Ulm, die besloten om direct na 

Transporeon was een initiatief van 

vier studenten uit het Duitse Ulm.

Transporeon in

VRACHTPLATFORM  In TPG vindt Transporeon een nieuwe grootaandeelhouder, die ook een belang heeft in Uber.

        Amerikaanse 
      handen

NIEUWSBLAD TRANSPORT 10-16 AUGUSTUS 2016



Feature 9

RAAD & RECHT

Toen ik in dienst kwam bij Deloitte, kreeg ik een begelei-
der toegewezen die mij de kneepjes van het douanevak zou 
proberen bij te brengen. Als hij van tevoren had geweten hoe 
vermoeiend ik zou zijn, had hij waarschijnlijk bedankt voor die 
eer. Ik had me namelijk als beginnend fi scalist tot doel gesteld 
zoveel mogelijk inhoudelijke argumenten te bedenken om de 
standpunten van mijn begeleider onderuit te halen. 

Het werd een soort schaken voor douanespecialisten, als dit, 
dan dat… maar dan ook zus, en dus ook zo. Natuurlijk won ik 
die discussie maar zelden, maar dat gaf niets. Want hoewel ik 
veel van hem heb geleerd, waren het vooral de discussies op 
zich waar ik het meeste van kon genieten. Hij was namelijk een 
meester in het spelen met woorden en tussen de regels door 
subtiel een linkse directe uitdelen. Meer dan eens besloot hij de 
discussie met de woorden: Raoul, wat kun je wel en wat kun je 
nog meer niet? En met die mooie nuancering dook ik die avond 
weer de boeken in om de volgende dag gewoon weer opnieuw 
de discussie in te gaan. Hij had het er maar zwaar mee.

Vorige week moest ik ineens weer denken aan die nuancering. 
Ik las door de conclusie van de advocaat-generaal van het Eu-
ropese Hof van Justitie in de Duitse zaak C-173/15, die ging over 
de toevoeging van royalty’s aan de douanewaarde. Ik zal niet 
teveel tijd besteden aan de zaak zelf. Een korte beschouwing 
van de royaltydiscussie vindt u terug in mijn eerdere column 
‘Merkwaardig’. Enfi n, ik las de conclusie van de AG toen mijn 
oog viel op de volgende passage: ‘Op basis van het verzoek om 
een prejudiciële beslissing alleen valt de oorsprong van deze 
vraag – net zomin als het nut van de beantwoording ervan door 
het Hof – moeilijk te begrijpen.’

En toen zag ik voor me dat de AG met de stem van mijn bege-
leider zei: ‘Pff f verwijzende rechter, wat kun je wel?’ En als ik 
heel eerlijk ben, snap ik de AG wel een beetje. Ik heb de zaak 
doorgelezen en aan het einde van die zeventien pagina’s kwam 
ik tot de conclusie dat ik niets nieuws had gelezen. Sterker nog, 
als deze zaak bij de Nederlandse douane had gespeeld, betwijfel 
ik of dit überhaupt tot het Hof van Justitie zou zijn gekomen. 
Want als je de wet en de toelichtingen daarop leest, is deze 
zaak vrij eenvoudig en bepaald niet HvJ-waardig. 

Dat zou de Duitse rechter ook geweten moeten hebben. Die 
had prima zelf een beslissing kunnen nemen en de zaak af 
kunnen doen. Nu ben ik er na al die jaren wel achter dat het 
een zegen is om in Nederland douane-adviseur te zijn, omdat 
de douane-autoriteiten in de andere lidstaten een stuk conser-
vatiever zijn en veel minder bereid om met importeurs mee te 
denken in oplossingen die passen bij de business. Maar dat ook 
de rechters in die lidstaten niet zelf een beslissing durven te 
nemen en dit soort zaken klakkeloos voorleggen aan het HvJ, 
gaat mij wat ver. Waar heb je anders een rechter voor?

Voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat ik in Nederland 
altijd gelijk krijg. Sterker nog, het gebeurt regelmatig dat ik een 
uitspraak krijg die afwijkt van wat ik in gedachten had. En ook 
in die uitspraken lees je vaak een variant op de uitspraak van 
mijn begeleider. En daar heb ik vrede mee, want de uitspraken 
zijn meestal weloverwogen en gedegen gemotiveerd. Zoals 
je dat ook mag verwachten van een douane-autoriteit of een 
rechter. Dat neemt niet weg dat ik ook die avond gewoon weer 
de boeken induik. Want het duurt kennelijk altijd even voordat 
men beseft dat ik toch gelijk heb… 

RAOUL RAMAUTARSING. CONSULTANT
rramautarsing@deloitte.nl

Wat kun je wel?

T

SCHERPE BLIK OP DE MARKT
Door zijn bemiddelende activiteiten in de wegtransportmarkt heeft 

Transporeon ook een goede kijk ontwikkeld op de actuele toestand in 

die markt. Sinds vier jaar brengt het bedrijf daarom samen met 

adviseur Capgemini elk kwartaal de Transport Market Monitor uit. Die 

geeft een indruk van de prijsontwikkeling in het wegvervoer, evenals de 

ontwikkeling van de dieselprijs en van de capaciteit. Dat is een service 

aan de vele gebruikers, die zich zo inzicht kunnen verwerven in wat de 

markt doet en hoe ze het zelf, in vergelijking daarmee, er vanaf 

brengen. De laatste uitgaven kwamen uit op de conclusie dat de vracht-

prijzen in de bedrijfstak onder druk blijven staan. Dat heeft iets met de 

lage dieselprijs te maken, maar ook iets met de hier en daar nog steeds 

bestaande overcapaciteit. Slecht nieuws voor de logistieke dienstverle-

ners die van de diensten van Transporeon gebruik maken. Goed nieuws 

voor de verladers die op het platform aan het langste eind trekken.

naar Oostenrijk en Polen. Het jaar 
daarna volgde uitbreiding naar de 
Benelux, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Italië en sindsdien 
kunnen dus vraag naar en aanbod 
van laadruimte in vrachtauto’s op 
Europese schaal elektronisch bij el-
kaar worden gebracht. De buiten-
wereld bracht in die jaren een reeks 
vernieuwingen, die aanvankelijk 
gadgets leken, maar ook de logistie-
ke sector op zijn kop zouden zetten: 
de iPhone, Twitter, de iPad, Face-
book.

Software
De laatste jaren opende Transpore-
on kantoren in onder meer Phila-
delphia, Singapore en Moskou en 
voerde het projecten uit in de Ver-
enigde Staten, Rusland en China. En 
er was de opmars van ‘software as a 
service’, waarvan Transporeon in 
zijn dienstverlening ook gebruik 
maakt. Volgens marktonderzoek 
had de mondiale markt voor ‘SaaS’ 
in 2014 al een waarde bereikt van 
ruim twintig miljard dollar. De 
markt waarin Transporeon zich be-
weegt, de uitwisseling van vracht en 
laadruimte via internet, is rijp: het 
bedrijf heeft alleen in West-Europa 
een fl inke reeks concurrenten.
Dat noopt tot meer schaalgrootte 

en die moet nu met hulp van TPG 
worden bereikt. De vorige durfi n-
vesteerder, The Riverside Compa-
ny, kocht zijn meerderheidsbelang 
in 2011 op een veiling, georgani-
seerd door Bankhaus Lampe. Vol-
gens Marc Simon, één van de vier 
oprichters, was The Riverside ‘es-
sentieel voor onze groei in de afge-
lopen vijf jaar’. Het bedrijf kon geo-
grafi sch expanderen en zijn 
productenaanbod verder verbete-
ren en uitbreiden met behulp van de 
jongste technieken.
Maar The Riverside is vele maatjes 

kleiner dan TPG. Het is ook gespeci-
aliseerd in kleinere transacties en 
stelt zich ten doel bedrijven ‘groter 
en beter’ te maken. Sinds de oprich-
ting in 1988 werden 430 transacties 
uitgevoerd met een totale waarde 
van 400 miljoen dollar, in tachtig 
landen. Gemiddeld werd dus nog 
geen miljoen dollar per transactie 
gefourneerd. En met inmiddels 450 
werknemers is Transporeon beslist 
geen kleintje meer. Daarom achtte 
het fonds de tijd gekomen zijn Tran-
sporeon-belang over te doen aan 
een veel grotere kapitaalverstrekker.

Illustratie: Erik Straver
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Bonden zoeken 
antwoord op 
automatisering

worden gehouden als automatiseringsprojecten wor-
den ontwikkeld en politiek of fi nancieel worden ge-
steund door lokale en nationale regeringen en instan-
ties’, zegt  Livia Spera, secretaris van de sectie Havens 
bij de ETF. 

Strategie
De vakbonden in de Hamburg-Le Havre range kwamen 
vorig jaar bijeen en zijn nu een gemeenschappelijke 
strategie aan het ontwikkelen om het hoofd te bieden 
aan de verslechterende werkgelegenheid. Opvallend is 
dat er verspreid over de verschillende landen een heel 
divers beeld is ontstaan. In Frankrijk is de automatise-
ring nog niet sterk doorgedrongen en heeft het nog niet 
tot ernstige confl icten geleid. Duitsland kent verschil-
lende hoogtechnologische overslagplaatsen, zoals de 
Container Terminal Altenwerder in Hamburg. De Ham-
burgse havenautoriteit wijst er keer op keer op dat deze 
terminal ondanks de automatisering nog steeds 720 
werknemers telt. Spera: ‘In Duitsland heeft het zeker 
impact gehad op het aantal banen. Desalniettemin was 

‘Bescherm de rechten van havenar-
beiders’ was de slogan van de eerste 
internationale dag van havenwer-
kers op 7 juli van dit jaar. De Inter-
national Dockworkers’ Council zag 
die dag samen met de Europese fe-

deratie ETF en diens internationale zusterorganisatie 
ITF als een goede kans om de positie van deze beroeps-
groep bij een breed publiek onder de aandacht te bren-
gen. ‘De onderwerpen waar havenarbeiders mee te ma-
ken hebben, zoals zorgen over arbeidszekerheid, 
automatisering en verslechtering van arbeidsvoorwaar-
den, beperken zich niet tot één haven, maar zijn wereld-
wijd’, liet voorzitter Paddy Crumlin weten.
Het recente confl ict tussen werkgevers en vakbonden 
in de Rotterdamse haven is  een pregnant voorbeeld van 
de veranderende arbeidsverhoudingen, maar de pro-
blematiek gaat verder terug en is breder dan alleen de 
automatisering. Wereldwijd is er een tendens naar toe-
nemende fl exibilisering van arbeid en de afname van 
oude rechten van werknemers. Dat leidt tot spannin-
gen, zoals de recente sociale onrust in Frankrijk laat 
zien, waar de regering het ontslagrecht wil versoepelen 
en de riante pensioenregelingen voor bepaalde groepen 
wil versoberen. 
De oude en nieuwe opvattingen over arbeid kwamen 
frontaal met elkaar in botsing in de Antwerpse haven in 
2013. De Katoen Natie Groep liet bij het bedrijf Logis-
port arbeid verrichten door niet-havenarbeiders. Dat 
leidde tot stakingen. De vakbonden beriepen zich op de 
wet-Major die voorschrijft dat werk in de haven alleen 
door erkende havenwerkers mag worden gedaan.
Katoen Natie, gesteund door de werkgeversvereniging 
Voka, stond en staat op het standpunt dat zuiver het la-
den en lossen van schepen echte havenarbeid is en dat 
andere logistieke activiteiten in de haven daar buiten 
moeten vallen. Ook is vastgesteld dat de wet-Major in 
strijd is met de Europese normen voor vrij verkeer van 
diensten. De toenmalige minister van Werk Monica de 
Coninck begon daarom onderhandelingen over actua-
lisering van de havenarbeid in Belgische havens. In 2014 
leidde dat tot een eerste akkoord en de besprekingen 
zijn nog steeds gaande. In mei dit jaar verleende de 
Europese Commissie de huidige federale minister van 
Werk Kris Peeters opnieuw uitstel om de oude wet aan 
te passen aan de Europese voorschriften.

Concurrentiewapen
Afgezien van fl exibilisering en verlies van traditionele 
rechten, wordt de discussie in de havens vooral ingege-
ven door de automatisering. Werkgevers zien inzet van 
technologie en robotisering als belangrijke middelen 
om de overslag effi  ciënter en kosteneff ectiever uit te 
voeren, zeker gezien de toenemende grootschaligheid 
van de schepen en de volumes. Niek Stam, voorman van 
FNV Havens, hekelt deze opvatting: ‘Voor werkgevers 
is het een nieuw concurrentiewapen, waarmee ze elkaar 
proberen af te troeven. Automatisering is voor de ba-
zen. Zij strijken de winst op en de werknemers kunnen 
de ww in. Er moet op een andere manier worden 
gedacht. Robots betalen geen belastingen en sociale 
premies. Castelein (Allard Castelein, topman van het Ha-
venbedrijf Rotterdam, red.) vraagt in de Tweede 
Kamer om twintig miljard voor de infrastructuur in 
mainports, te betalen door de overheid. Maar hoe komt 
de overheid aan geld? Door de loonbelasting en sociale 
premies. Daarover ga ik binnenkort een seminar hou-
den in Hamburg.’  
Hij wordt daarbij gesteund door de European Trans-
port Workers’ Federation. ‘Havenregio’s verliezen hier-
door belastingbetalers. Met dat element moet rekening 

KARIN KOSMEIJER

Vakbonden in de Hamburg-
Le Havre range zoeken gezamenlijk 
een antwoord op de toenemende 
automatisering van havens en 
de dalende werkgelegenheid. 
Arbeidsonrust kan worden 
voorkomen als werkgevers eerst 
met ons overleggen, zegt de 
European Transport Workers’ 
Federation.

de introductie van de nieuwe technologie aangekon-
digd en besproken met vakbonden. Er zijn oplossingen 
gevonden om het verlies van arbeidsplaatsen te voor-
komen. Ook zijn er maatregelen getroff en zodat de 
werknemers profi teren van de nieuwe technologie, 
zoals arbeidstijdvermindering.’
In België heeft het - vooralsnog - evenmin tot ernstige 
problemen geleid. Niek Stam is lovend over de Belgi-
sche opstelling: ‘Ze zouden OCS-systemen (camerasys-
temen, red.) plaatsen op de poten op kranen om contai-
ners uit te lezen, maar dat is na overleg tussen 
werkgevers en bonden niet doorgegaan. In Antwerpen 
is een meer arbeidsvriendelijk klimaat en weten ze el-
kaar beter te vinden.’ Spera zegt daarover: ‘Bij de fruit-
terminals zijn enkele processen geautomatiseerd en dat 
heeft geleid tot verlies van banen. Er zijn onderhande-
lingen geweest om het eff ect te minimaliseren. Boven-
dien zijn in België de havenwerkers lid van een arbeids-
pool. Als er te weinig werk is op de ene terminal, kunnen 
de dokkers bij andere terminals aan de slag. Daarmee 
vermijd je ontslagen.’ 
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daarmee niet af voor de vakbond. Integendeel, het be-
gint pas, meent Stam. ‘Elk half jaar gaan we evalueren 
om een vinger aan de pols te houden en om proberen 
bij te sturen. We willen dit niet op zijn beloop laten.’ 
En er is nog een addertje onder het gras. Het akkoord 
is niet langer geldig als tijdens de looptijd van de over-
eenkomst de overslag in Rotterdam twee jaar met 5% 
daalt, vergeleken met 2014. In het eerste helft van dit 
jaar verminderde de overslag met 3% (de container-
sector noteerde min 2,3%). Stam gelooft niet meer in 
hoge economische groei en daarin is hij overigens niet 
de enige. ‘Economische groei zie ik niet. Als ik kijk 
naar het achterland van Europa… Er komt geen nieu-
we productie op gang.’
De Europese vakbonden drukken werkgevers op het 
hart om vooral vooraf te overleggen met vakbonden 
over automatiseringsplannen en zodoende arbeids-
onrust te voorkomen. Spera: ‘Wij zijn geen technofo-
ben, maar introductie van nieuwe technologie moet 
eerlijk zijn en sociaal te dragen. De sociaal-economi-
sche gevolgen worden nog onvoldoende gezien.’

Robots betalen geen sociale 

premies en belastingen.

Game over voor 

de ‘traditionele’ 

havenarbeid? 

Illustratie: 

Erik Straver

Stam en Spera zijn het erover eens dat de recente pro-
blemen in Rotterdam vooral worden veroorzaakt door 
het feit dat er geen centrale werkgeversorganisatie is 
voor dit soort zaken. Dat Rotterdam de meest geauto-
matiseerde haven in de Hamburg-Le Havre range is, 
speelt uiteraard ook een rol. Het havenbedrijf en de 
individuele bedrijven konden uiteindelijk na ruim een 
jaar praten en ook een staking een akkoord bereiken 
met de bonden. Daarin zijn onder meer afspraken ge-
maakt over baangaranties, vermindering van arbeids-
tijd voor senioren en een scholingsbudget.

Claustrofobie
Stam: ‘De werkgevers hebben last van claustrofobie. 
Ze willen niet samen aan de tafel. Het is ieder voor 
zich.’ Stam gelooft ook niet zo in het herscholingsver-
haal dat werkgevers en instanties vaak in de strijd 
gooien. Onderzoeksbureau SEOR van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam, pleit in een recent onderzoek 
voor herscholing van werknemers, zodat ze techni-
sche beroepen kunnen uitoefenen. Daarnaar komt 

meer vraag, terwijl de behoefte aan laaggeschoold per-
soneel afneemt. ‘Een havenwerker blijft toch een ha-
venwerker’, zegt Stam.
Daarnaast heeft het Havenbedrijf Rotterdam een klei-
ne vijf miljoen euro toegezegd voor de oprichting van 

twee havenpools. FNV Havens heeft zich altijd sterk 
gemaakt voor een betere uitwisseling van werknemers 
tussen de verschillende terminals. De leden van FNV 
Havens stemmen deze maand over het akkoord, met  
een positef advies van het bestuur. Toch is de kous 
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gen die belasting verzet omdat in buurlanden ook fi -
nanciële steun aan de havens wordt verleend.  Als reac-
tie op het eerste verzoek van Brussel heeft minister 
Melanie Schultz van Haegen (I en M) de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en Ecorys in 2014 een onderzoek 
naar staatssteun in buurlanden laten uitvoeren. Daaruit 
bleek dat vooral België en Duitsland hun zeehavens 
honderden miljoenen euro’s staatssteun geven, met 
name voor infrastructuur. Zo worden in Duitsland de 
verliezen van het Havenbedrijf Hamburg afgedekt, die 
het gevolg zijn van de hoge baggerkosten om de Elbe 
bevaarbaar te houden. En in België bestaat een vrijere 
opvatting over welke haveninvesteringen, zoals de 
bouw van kades,  door de staat mogen worden betaald. 
Nederland vindt dat er eerst een gelijk speelveld moet 
worden gecreëerd voordat er maatregelen aan één be-
paalde haven worden opgelegd. 
Dat leek even te gaan gebeuren. In 2014 kondigde de 
toenmalige Europese commisaris voor Mededinging 
Joaquín Almunia aan een breder onderzoek naar de 
staatssteun in alle Europese havens in te stellen, maar  
dat onderzoek is nooit van de grond gekomen. Wel 
wordt er gewerkt aan een ‘general block exemption’ om 
‘niet-problematische investeringen in havens te facili-
teren.’ Dat zei Vestager in januari toen zij België en 
Frankrjik voorstelde om maatregelen te implemente-
ren en de fi scale voordelen weg te nemen. 
Dat beleid moet het makkelijker maken om bepaalde in-
vesteringen te doen die werkgelegenheid creëren door 
de administratieve lasten te verlagen.  Belangrijke voor-
waarde in dat beleid is dat de infrastructuur die betaald 
wordt niet direct met andere infrastructuur concur-
reert. Zo is het lidstaten nu al toegestaan om de toegang 
tot havens vrij te houden. 

moeten niet de concurrentie verstoren door sommige 
havens een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere 
havens te geven.’
Gezien de concurrentie van havens in Noord-Europa 
zich voor een groot deel binnen de Hamburg-Le Havre 
range afspeelt is het opvallend dat Duitsland nog geen 
onderwerp van onderzoek is. Een woordvoerder van 
Vestager zegt dat hoewel Duitsland nog niet offi  cieel 
onderzocht wordt, het land wel de aandacht van de Co-
missie heeft. ‘Op dit moment zijn wij bezig met het op-
vragen van informatie bij hen. Aan de hand van die in-
formatie zal worden bepaald of in Duitsland ook een 

onderzoek moet worden ingesteld.’
Ook zei zij dat het besluit van de Commissie betreff en-
de Nederland, België en Frankrijk duidelijk moet ma-
ken dat wanneer havenoperators winst maken met eco-
nomische activiteiten, deze onder de normale wetgeving 
moeten worden belast om zo verstoringen in de con-
currentie te voorkomen.

Lange discussie
De staatssteun aan havens vormt al een discusie sinds 
Nederland in 2013 voor het eerst werd verzocht om de 
havens te gaan belasten. Nederland heeft zich altijd te-

EC breidt havenonderzoek uit
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De ophef was groot toen Brussel de Ne-
derlandse zeehavens verplichtte om 
per 2017 winstbelasting te betalen. 
Dat willen wij best doen, maar dan 
moet er wel een gelijk speelveld ko-
men, klonk het vanuit het directiekan-

toor van het Havenbedrijf Rotterdam. Die wens gaat 
deels in vervulling, want na Nederland worden nu ook 
de fi scale constructies voor havens in Frankrijk en Bel-
gië onderzocht.
De Europese Commissie (EC) vermoedt dat de havens 
in deze landen fi scaal voordeel genieten door lagere of 
helemaal geen winstbelasting te betalen. Omdat de lan-
den geen gehoor hebben gegeven aan eerdere verzoe-
ken om hun belastingbeleid aan te passen aan de Euro-
pese regelgeving, is de Commissie nu een ‘diepgaand’ 
onderzoek begonnen om te ontdekken of de havens in-
derdaad oneerlijke fi scale voordelen genieten die de 
grensoverschrijdende concurrentie met andere havens 
verstoort. 
In België krijgen een aantal havens staatssteun in de 
vorm van fi scaal voordeel omdat zij zijn vrijgesteld van 
de algemene winstbelasting voor bedrijven, en in plaats 
daarvan zijn onderworpen aan een ander belastingstel-
sel met andere tarieven. Als gevolg daarvan betalen de 
havens minder belasting over hun commerciële activi-
teiten dan normale bedrijven in België. Het gaat volgens 
de Commissie in ieder geval om de havens van Antwer-
pen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Namur en 
Oostende evenals havens langs de kanalen in de provin-
cies Hainaut en Vlaanderen. 
In Frankrijk gaan de fi scale voordelen nog een stapje 
verder. Daar zijn onder andere de elf ‘grands ports ma-
ritimes’ (Bordeaux, Duinkerken, La Rochelle, Le Havre, 
Marseille, Nantes - Saint-Nazaire, Rouen, Guadeloupe, 
Guyane, Martinique  en Réunion) net zoals de Neder-
landse zeehavens volledig vrijgesteld van winstbelas-
ting.
Als de Commissie met het onderzoek kan bewijzen dat 
de havens oneerlijke fi scale voordelen genieten die de 
vrije concurrentie tussen de havens beinvloedt, dan 
kunnen de landen – net zoals eerder in Nederland het 
geval was – verplicht worden om hun beleid aan te pas-
sen.  
‘Havens spelen een belangrijke rol in de Europese eco-
nomie’, zegt eurocommissaris Margrethe Vestager, die  
verantwoordelijk is voor mededingingsbeleid. ‘Ons be-
leid refl ecteert dat en stelt lidstaten in de gelegenheid  
om de constructie of vernieuwing van een haven te fi -
nancieel te ondersteunen, maar belastingvrijstellingen  

Wij hebben Duitsland ook 

om informatie gevraagd.

Illustratie: 

Erik Straver

TOBIAS PIEFFERS

Brussel legt na Nederland ook 

de Belgische en Franse havens 

het vuur aan de schenen.  
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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 
Technische 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

LOGISTIEK CONGRES IRAN
6 OKTOBER 
In toenemende mate wordt de 

Iraanse markt bereikbaar voor Wes-

terse bedrijven. Dit betekent dat de 

vraag naar logistiek van en naar Iran 

een gelijke groei zal laten zien. Wat 

zijn uw kansen? 

• Nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

NEARSHORING  Europese subsidie lonkt voor bedrijven 

die zich in Moldavië vestigen

gen Zwarte Zee. De Vrije Economi-
sche Zone in dit gebied moet voor 
Moldavië de belangrijkste schakel 
worden tussen weg-, spoor-, rivier- 
en zeetransport. Voor LedNed ligt de 
haven op een strategische positie 
voor ontvangst en snelle doorvoer 
van zijn Chinese halff abricaten. 

Corruptie
Lage loonkosten zijn beslist niet de 
enige reden om de productie naar 
Moldavië te verplaatsen, onder-
streept Staudt. Hij wijst ook op het 
hoge (technische) opleidingsniveau 
in het land. 
Wat ook meespeelt is dat het bedrijf 
een Europese subsidie kreeg voor 
het oprichten van de Moldavische 
vestiging. Opkrikken van het kennis-
niveau is ook een EU-belang – zeker 
als het land in de toekomst aan-

spraak wil maken op lidmaatschap 
van de Europese Unie. Teveel jonge-
ren vertrekken nu nog naar Duits-
land of Roemenië bij gebrek aan ge-
schoold werk. LedNed gaat in 
samenwerking met Nederlandse en 
Moldavische kennisinstellingen 
veertig man opleiden.
Is corruptie geen grote hindernis bij 
het produceren en exporteren van-
uit Moldavië? Zeer recent draaide 
zelfs de (ex-)premier van het land de 
cel in, wegens het achterover druk-
ken van bijna een miljard euro. Ro-
scovan denkt dat buitenlandse fi r-
ma’s weinig te vrezen hebben. 
‘Corruptie is een probleem, maar 
Moldavië wil het Europese pad op. 
Niemand wil dat een internationaal 
bedrijf problemen met corrupte 
ambtenaren krijgt, want dan is je 
reputatie naar de maan.’ 

‘China van Europa’ 
is ideale uitvalsbasis

Marin Roscovan. Foto: Ries van Wendel de Joode

Corruptie is een probleem, maar 

Moldavië wil het Europese pad op.

EDO BEERDA

China is door zijn lage lonen een 
geweldige productielocatie, maar 
het snel bedienen van de Europese 
markt is van daaruit onmogelijk. 
Led-producent LedNed lost het 
probleem op met een assemblage-
fabriek in Moldavië. Vanuit het 
‘China van Europa’ is het hele con-
tinent in een paar dagen bereik-
baar. 

In de nieuwe fabriek nabij de Molda-
vische hoofdstad Chisinau bouwen 
speciaal geschoolde werknemers 
verlichtingsarmaturen op maat. 
Geen simpele lampjes, maar geavan-
ceerde led-producten. De Easyline- 
en Flexilight-panelen met KEMA-
certifi caat die ze hier maken variëren 
in lengte van een halve tot anderhal-
ve meter. ‘We verkopen geen losse 
lampen, maar een dienst’, zegt Led-
Ned-directeur Michael Staudt. 
‘Klanten sluiten met ons een con-
tract over de ideale lichtomstandig-
heden voor de bedrijfsvoering. Wij 
zorgen ervoor dat ze die te allen tijde 
hebben, ongeacht hoeveel lampen 
daarvoor nodig zijn.’ Een dergelijk 
contract vereist ook de mogelijkheid 
tot snelle vervanging van een kapot-
te armatuur. En dat is lastig te garan-
deren als je alles in Azië laat produ-
ceren. 

Economische zone
LedNed laat daarom zijn halff abrica-
ten maken in China en voorziet ze 
van intelligente besturing in Molda-
vië. Vanuit een van de zeven ‘specia-
le economische zones’ die het land 
rijk is, kan het bedrijf de Europese 
markt snel bedienen. De speciale zo-
nes zijn interessante vestigingsloca-
ties, want je betaalt er geen of nau-
welijks BTW. Voorwaarde is dat het 
product binnen één week het land 
weer uit is. En dat is precies de be-
doeling. Per containerschip komen 
de halff abricaten vanuit het Verre 
Oosten het land in, de eindproduc-
ten gaan vervolgens meestal per 
truck naar hun bestemming. 
Nederlandse toeleveranciers Black 
Sea EMS en Real Technics (produ-

centen van computerchips) hebben 
recentelijk ook een vestiging ge-
opend in de voormalige Sovjetstaat. 
Dat maakt het nog makkelijker om 
snel een armatuur op maat te maken 
voor een zakelijke klant. En die af te 
leveren. ‘Vanuit China bedraagt de 
transporttijd per containerschip 
zo’n zes weken, maar per vrachtauto 
kun je vanuit Moldavië de hele Euro-
pese markt binnen 48 uur bestrij-
ken’, vertelt projectmanager Marin 
Roscovan in Chisinau. ‘In anderhal-
ve dag liggen je lampen in Amster-
dam.’ 
Doelstelling is om volgend jaar 1650 
led-armaturen te produceren in de 
nieuwe fabriek. En de ambities voor 
het vervolg zijn stevig: binnen vijf 
jaar moet dat aantal op 13.500 liggen.

Intelligente besturing
LedNed werd in 2004 in Helmond 
opgericht en levert sinds 2008 led-
armaturen aan binnen- en buiten-
landse bedrijven. Ze worden vooral 
gebruikt in kantoren, productiehal-
len, ziekenhuizen, distributiecentra 
en parkeergarages. De leds hebben 
een gepatenteerde intelligente be-
sturing. Die zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat de verlichting in een distri-
butiecentrum volautomatisch aan-
springt wanneer een vrachtauto ar-
riveert. De besturing doseert ook de 

lichtintensiteit. De leds bij het doc-
king station waar de truck zich meldt 
branden fel, die bij de laadperrons 
eromheen op een laag pitje, om toch 
een aangename werkomgeving te 
creëren. 

Springplank
De intelligente armaturen zijn in 
trek in met name de Benelux, Duits-
land, Frankrijk en Groot-Brittannië. 
Daar moeten nu andere, meer ooste-

lijk gelegen EU-landen bijkomen. 
LedNed hoopt Moldavië ook te kun-
nen gebruiken als springplank naar 
Rusland. ‘De band tussen beide lan-
den is nog altijd sterk en daarom is 
het veel makkelijker om van daaruit 
de sprong te wagen dan vanuit Ne-
derland’, zegt Staudt. ‘Als we op ter-
mijn ook in de Russische Federatie 
voet aan de grond kunnen krijgen, 
gaat een enorme markt voor ons 
open.’ 
Op eigen houtje organiseer je niet 
zomaar een fabrieksverhuizing van-
uit Helmond naar Moldavië. LedNed 
werkt daarom samen met de Rijks-
dienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO) om dit traject soepel te 
laten verlopen. Door samen-
werking met andere Nederlandse 
bedrijven kan de led-producent 
beschikken over een netwerk van be-
trouwbare transporteurs.
Het transport vanuit Moldavië ge-
beurt deels met vrachtauto’s. Het is 
ruim honderd kilometer hobbelen 
met de kwetsbare lading over twee-
baanswegen naar de Roemeense 
grens. Maar daarna gaat het vervoer 
snel over het nieuwe Europese we-
gennet. Veel douaneperikelen zijn 
daar niet te verwachten, zegt Rosco-
van. ‘Andere partijen, zoals Dräxl-
maier en Mercedes, die in Moldavië 
kabels produceren voor de automo-

bielindustrie, hebben ook geen pro-
blemen.’ Een andere optie is de zui-
delijk gelegen haven van Giurgiuleşti. 
Onder leiding van de Nederlandse 
fi rma Easeur Holding (voor tachtig 
procent aandeelhouder) en met Eu-
ropees geld is deze essentiële trans-
portschakel recentelijk gemoderni-
seerd. Giurgiuleşti is strategisch 
gelegen tussen Roemenië en Oekra-
ine en is via de rivieren de Donau en 
de Prut verbonden met de nabijgele-
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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

Vergroening van de 

transportsector: versnelling 

door technologie en data 

http://abn-amro.smh.re/2lR 

@BartBanning 

De 4e World Port Hackathon 

komt er aan! De plek waar 

innovatie tot leven komt in 

de @HavenRotterdam! 

http://ow.ly/vb1y302EAMg  

#WPH2016 @TSLogistiek 

Opgepast: goede #phishing 

email onder naam Waalkost 

Transport B.V. Document 

genoemd in link NIET 

openen. #fraude @ovhoek 

Bij de schoonmaakactie van 

de Noordzeekust is al bijna 

12.000 kilo afval opgehaald 

http://s.ad.nl/4353783 

@AD.nl

Need some extra cab space? 

Heard about the “Longtrot-

ter”? Check out this video: 

http://ow.ly/u2DP3031tqK

@VolvoTrucks

Met leeftijdsgenoten 

sparren over de logistiek? 

Kom naar de bijeenkomst 

interactieve ‘Logistieke 

Tafel’! http://bit.ly/29AjTr5  

#logistiek @vLmNL

Tacho heeft (onverklaar-

baar) niet op rust gestaan 

dit weekend. Kan nu geen 

rijtijden meer lezen en mag 

offi cieel pas verder na 24u 

rust @erikboots1 

Gezocht: Varende drones 

voor unieke experimenteer-

locatie in Dokhaven http://

ow.ly/Eb0Q30328Y3 

@InnoQuarter 

 Reders halen veel meer 

schepen uit de vaart

 RWG in rode cijfers 

 Het opvallendste nieuws 

van Dick Hordijk, 

 CertiWeight Rotterdam

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://



16 De Marge

Arno Kooy, directeur 
brouwerij De Prael in 
De Financiële Telegraaf. 

Voor ons is aanvoer 
via de grachten 
een halszaak.
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Wie er oog voor heeft, ontwaart ze nog op heel wat plaatsen. 
Enkelbaans spoorlijntjes die zich op een fabrieksterrein ver-
liezen in manshoog fl uitekruid. Een roestige goederenwagon 
aan een kleine, bemoste laad- en loskade. Een stootblok waar 
de verf van afbladdert. Er zijn er bij waar een wagon een jaar 
lang ongebruikt kan stilstaan. Sommige zien in geen jaren een 
wagon en daarom wil DB Cargo van deze ministationnetjes af. 
Want ze kosten de dochter van Deutsche Bahn handenvol geld.

Het bedrijf heeft aangekondigd er alleen in Duitsland al twee-
honderd van te sluiten. Die enkele keer dat er een goederenwa-
gen naartoe moet worden gereden, komen daar een loc en een 
machinist aan te pas. Is de wagen door de spoorklant geladen, 
dan moeten machinist en loc het materieel naar een spoor-
emplacement rijden, waar rangeerders er complete treinen 
van maken. Al jaren wordt op deze operatie verlies geleden en 
omdat DB Cargo, net als haar klanten, een commercieel bedrijf 
is, kun je daar niet eeuwig mee doorgaan.

Verladers zijn fel tegen sluiting, omdat verladers alle opties 
graag openhouden. In dat opzicht lijken ze op kinderen die hun 
kast met oud speelgoed, waarmee ze nooit meer spelen, met 
hand en tand verdedigen tegen moeder, die het meeste ervan 
nu wel eens wil opruimen. Of op vaders die moeder de mantel 
uitvegen omdat ze nooit meer gedragen spijkerbroeken naar 
het Rode Kruis heeft gebracht. Maar ze zaten nog zo lekker, 
luidt het verwijt.

Dat deze dwergterminals stilaan in onbruik zijn geraakt, ligt 
dikwijls ook aan de kwaliteit van het spoorvervoer zelf. Het 
spoor is vaak duurder en minder stipt dan het wegvervoer. Alle 
deregulering in Europees verband heeft dat nauwelijks kunnen 
veranderen. Lidstaten zijn weinig bereid gebleken logische Eu-
ropese regelgeving in de praktijk te brengen. De ‘spoorpakket-
ten’ die Brussel in de loop der jaren heeft voorgesteld, hebben 
nog weinig geholpen.

‘Ik houd het meest van de halfl and’lijkheid’, dichtte Simon 
Vestdijk. ‘Van vage weidewinden die met lijnen/Vol waschgoed 
spelen; van fabrieksterreinen/Waar tusschen arm’lijk gras de 
lorrie rijdt,/Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen.’ Maar 
modern spoorvervoer is met poëtische middelen alléén niet 
rendabel uit te voeren. Maai dat armelijke gras af, of laat het ’t 
spoor voor eeuwig overwoekeren. Dat is de keuze.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Zelfkant

De burgemeester van Hamburg 
heeft de noodklok geluid over de 
toekomst van de haven. Omdat het 
uitbaggeren van de Elbe op de lange 
baan wordt geschoven, is Hamburg 
inmiddels al geen ‘eindhaven’ meer 
voor de grote containerschepen, 
maar slechts een ‘tussenhaven’, 
stelt burgemeester Voscherau.
De burgervader wees er op dat de 
nieuwe generatie containerschepen 
van meer dan 6000 teu de Duitse 
haven inmiddels niet meer volbela-
den kunnen bereiken. Dat betekent 
dat een deel van de containers in an-
dere havens moet worden gelost of 
geladen. Voscherau benadrukte dat 
steeds meer reders ongeduldig wor-
den en zich afvragen hoe lang nog 
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zal worden gewacht met de uitvoe-
ring van dit project.
De burgemeester wees erop dat de 
omliggende deelstaten een belang-
rijk deel van hun welvaart te danken 
hebben aan de grootste haven van 
Duitsland.
Intussen heeft Maersk Duitsland 
Hamburg verder onder druk gezet. 
In een ingezonden brief in het Ham-
burger Abendblatt vraagt directeur 
Holtegaard zich af waarom de haven 
nog steeds niet is begonnen met de 
bouw van de nieuwe containerter-
minal op Altenwerder, de uitbrei-
dingslokatie van de haven. Hij waar-
schuwt dat Hamburg zijn goede 
positie onder de Europese havens 
dreigt kwijt te raken.
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het tweede vlaggenschip, de ‘Svär-
det’ (zwaard) de grond in te boren. 
Daarmee was de chaos bij de Zwe-
den compleet en de nederlaag on-
vermijdelijk. De gevolgen waren 
groot. Zweden, tot dan de toonaan-
gevende maritieme macht in de 
Oostzee, verloor voor langere tijd 
zijn hegemonie aan Denemarken.
Dat stelde de Denen later dat jaar in 
staat om een invasie uit te voeren in 
de Zweedse provincie Scania, daar-
bij overigens enthousiast gesteund 
door de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. Uiteindelijk verloren 
de Denen deze zogenoemde 
Schoonse Oorlog (Schonen is de 
Oudnederlandse benaming voor 
Scania) echter en moesten ze alle 
veroverde gebieden teruggeven. 
Helaas voor de Zweden lag alles 
tegen die tijd wel in puin.

ROB MACKOR

Een duikteam heeft bij het wrak 
van een Zweeds oorlogsschip uit 
de zeventiende eeuw een onge-
wone schat gevonden: een ruim 
drie eeuwen oude met tin afgeslo-
ten pot met kaas.
 
Die lag diep weggezonken in een 
laag modder en is mede daardoor 
goed geconserveerd gebleven. Vol-
gens duikleider Lars Einarsson ver-
toonde de substantie in de pot wel 
enige overeenkomst met roquefort, 
maar hij wilde toch liever niet zelf 
proeven. Het wrak in kwestie is die 
van de ‘Kronan’ (Zweeds voor De 
Kroon), indertijd het vlaggenschip 
van de Zweedse marine en één van 
de grootste schepen van zijn tijd. 
Het verging in 1676 tijdens de slag 

bij Öland tegen een Deens/Holland-
se oorlogsvloot onder leiding van 
Cornelis Tromp. Daarbij kwam niet 
alleen de kaas, maar ook de halve 
Zweedse marinetop op de zeebo-
dem terecht.
De ondergang van de ‘Kronan’ was 
overigens niet te danken aan het mi-
litaire genie van Tromp junior, maar 
aan een stommiteit van de gezag-
voerder. Vlak voor de slag liet hij het 
schip onder te veel zeil wenden, 
waardoor het kapseisde en de kruit-
kamer de lucht invloog. Het schip 
nam zo’n 800 opvarenden, honderd 
kanonnen,  grote aantallen wapens, 
alsmede een fortuin aan gouden en 
zilveren munten met zich mee. En 
dus die pot met kaas.
Maar Tromp, speciaal door de De-
nen ingehuurd, wist het fi asco wel 
vakkundig uit te buiten door ook 

OUDE KAAS  Cornelis Tromp bezorgde Denen zege in historische zeeslag

Iemand nog een blokje? Foto: ANP

Schat met ‘n luchtje
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