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BESLAGLEGGING  Hanjin probeert schepen te behoeden voor schuldeisers

TOBIAS PIEFFERS

Hamburg is benoemd tot één van 
de drie safe havens voor Hanjin-
schepen. Dat betekent dat voorlo-
pig alle lading voor Noord-Euro-
pese havens daar wordt gelost. 

De regeling treft in ieder geval de 
‘Hanjin Europe’ en de ‘Hanjin Har-
mony’. Die eerste ligt al een week 
vast bij de Eurogate Container Ter-
minal in Hamburg, de tweede is on-
derweg naar de Duitse haven en 
vaart nu ter hoogte van Spanje. Bei-
de schepen (13.000 teu) zouden na 
hun bezoek aan Hamburg richting 
Rotterdam komen, maar dat gaat 
niet meer door, bevestigt verkoop-
manager Rob van den Eijnden van 
het Hanjin-kantoor in Rotterdam.  

dat er beslag op schepen wordt ge-
legd als deze een haven binnenlopen. 
De Hanjin Group is van plan om 100 
miljard won (90,5 miljoen dollar) 
beschikbaar te stellen om de lading-
chaos van het noodlijdende doch-
terbedrijf op te lossen. Dat doet het  
conglomeraat nadat Korea’s hoog-
ste fi nanciële toezichthouder zei 
dat de Hanjin Group er zorg voor 
moet dragen dat de gestrande la-
ding alsnog wordt afgeleverd. Voor-
zitter Yim Jong-yong noemde dat 
‘de meest urgente en moeilijkste’ 
kwestie op dit moment.
De spottarieven zijn door de surse-
ance in een week gemiddeld met 
27% gestegen. Door het wegvallen 
van Hanjin is er in één keer zo’n 
600.000 teu aan capaciteit uit de 
markt gehaald.

ten per container kunnen oplopen, 
wordt niet genoemd. 

Ladingchaos
Door de surseance-aanvraag van 
Hanjin zijn veel van diens schepen 
en containers gestrand, hetzij op zee 
of in de haven. Van de 97 Hanjin-
schepen op zee varen er slechts 36 
zoals gepland, meldt het Koreaanse 
persbureau Yonhap. De overige 61 
hebben een abnormaal-status gekre-
gen. Van die 61 schepen liggen er 47 
stand-by, terwijl twaalf schepen toe-
gang tot havens is ontzegd en daar-
door niet kunnen lossen. Ook staan 
er containers aan boord bij andere 
rederijen, waarmee Hanjin slotover-
eenkomsten heeft. Hanjin zou in-
middels in 40 landen op zoek zijn 
naar bescherming, om te voorkomen 

Naast Hamburg zijn ook Los Ange-
les en Singapore tot ‘safe havens’ 
bestempeld. In deze havens kan 
geen beslag meer op de Hanjin-
schepen worden gelegd. Volgens 
Van den Eijnden wordt er gewerkt 
om in Rotterdam eenzelfde regeling 
van de grond te krijgen, maar voor-
lopig zullen Nederlanse ladingeige-
naren hun containers uit Hamburg 
moeten halen. 
Hanjin-containers kunnen bij Eu-
rogate alleen worden opgehaald te-
gen vergoeding van ‘alle kosten’ 
voor de betreff ende container en 
een borg  voor de lege container. 
Die bedraagt 2.000 euro voor een 
twintig-voeter, 4.000 euro voor 
een veertig-voeter en 8.000 euro 
voor een special, zoals een koel-
container. Tot welk bedrag de kos-

De ‘Hanjin Europe’ ligt vast in Hamburg. Er kan geen beslag op het schip worden gelegd, maar het is ook niet vrij om te vertrekken. Foto: Christian Charisius/DPA

Hamburg ‘safe haven’ 
voor Hanjin-schepen

De Indiase staatsrederij Ship-

ping Corp of India wil via een 

hernieuwde samenwerking met 

Iran Shipping Lines het hoofd 

boven water houden. Daarvoor 

zou een bijna veertig oude joint 

venture nieuw leven in moeten 

worden geblazen, stelt de direc-

tie. Door het recent opheffen 

van het internationale han-

delsembargo tegen Iran zou dit 

gezamenlijke bedrijf Irano Hind 

Shipping weer voor de noodza-

kelijke deviezen kunnen zorgen. 

Shipping Corp, de grootste rede-

rij van India, had met het oog op 

de sancties de joint venture in 

2012 stopgezet. 

Indiase staatsrederij 
kijkt naar Iran
CONTAINERVAART

jaar heeft 

de ‘Me-

thania’ 

gevaren, 

nu wacht 

de sloophamer. De oudste Bel-

gische LNG-tanker werd in 1978 

gebouwd op de voormalige 

Boel werf en wordt momenteel 

ontmanteld in Turkije. Toen was 

het een vooruitstrevend schip. 

Het bleef lang het parade-

paardje van de Belgische vloot. 

De tanker is gebouwd om gas 

van het Algerijnse Arzew naar 

Zeebrugge te brengen.

38
Oudste LNG-tanker 
België naar sloop

De transportcriminaliteit in 

Europa, het Midden-Oosten en 

Afrika is in de eerste helft van 

het jaar in omvang verdubbeld. 

Dat blijkt uit gegevens van 

TAPA, de organisatie die zich 

wereldwijd inzet voor de veilig-

heid in het transport. Er werden 

in de eerste zes maanden 1.024 

gevallen van lading- en truck-

diefstal gemeld, ruim 100% 

meer dan in dezelfde periode 

vorig jaar. Nederland, vorig jaar 

nog de trieste koploper, is in de 

eerste helft van dit jaar afgelost 

door het Verenigd Koninkrijk.

Ladingdiefstal dit 
jaar verdubbeld
TAPA

Vier Euromasten 
per week

‘De polsslag van 
de digitalisering’
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DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 404 mensen op de stelling van 30 augustus

HANJIN VALT OM. WIE VOLGT? 

NIEUWE POLL  Grote rederijen leken te belangrijk om ten onder te gaan. 

57%

13%

27%

3%

Hanjin is de eerste van velen

Hanjin staat op zichzelf

Dat hangt van de politieke steun af

Anders... 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

De ondergang van Hanjin Shipping dreigt ook voor veel lading-
aanbieders op een fi nancieel bloedbad uit te lopen.

Terwijl de moederholding in Zuid-Korea alle zeilen bijzet om 
de gestrande rederij weer vlot te trekken met noodkredieten, 
is de vraag in de verladerswereld wat er met de lading gaat 
gebeuren, hoe groot de gevolgschade is en wie voor al die kos-
ten aangesprakelijk gesteld kan worden van wat nu nog steeds 
slechts een surseance van betaling is.

Bij Hanjin valt voorlopig niet veel te vangen. De zevende 
containerreus van deze wereld zit met een torenhoge schuld 
van vijf miljard euro, terwijl van de vloot van ruim 140 contai-
nerschepen er nog zo’n tachtig zouden ronddobberen omdat ze 
uit zeehavens worden geweerd. Niemand wil iets te maken heb-
ben met de Koreaanse rederij die voorlopig alleen onbetaalde 
rekeningen achterlaat. Daardoor zou volgens diverse media-
berichten nog zo’n veertien miljard euro aan lading op zijn 
eindbestemming wachten en beleven ontvangers en verzenders 
nerveuze dagen. 

De ondergang van Hanjin Shipping zal dan ook de komende tijd 
voldoende werk opleveren voor schade-experts en advocaten. 
Want uit een recent onderzoek van verladersorganisatie EVO 
blijkt maar weer eens dat verladers vaak hun transportzaakjes 
slecht hebben geregeld en dikwijls op fi nanciële blaren moeten 
zitten voor deze logistieke nonchalance als er iets misgaat.

Volgens beleidsadviseur Patricia de Wilde van de belangenbe-
hartiger controleert bijvoorbeeld slechts 60% van de verladers 
de fi nanciele conditie van de vervoerder(s). Zij pleit dan ook 
voor een grondige fi nanciële check van alle vervoerders en 
verder voor meer spreiding van het risico door met meer dan 
één transporteur in zee te gaan. 

Dit advies – het lijkt meer gezond boerenverstand – komt voor 
de meeste gedupeerde verladers rond het debacle met Hanjin 
te laat. Voor de toekomst is het echter een belangrijke bood-
schap om wat meer kritisch te kijken naar de betalingsbalans 
van de logistieke partners. Vraag blijft wel hoe lang dat drin-
gend advies wordt meegenomen bij de inkoop van transport-
diensten, dat vaak een sluitpost is in het productieproces. In de 
jacht naar lage transportkosten krijgt straks waarschijnlijk weer 
een laag tarief het voordeel van de twijfel.  

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Financiële check
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INTERVIEW  DIRK SCHUSDZIARA, FRAPORT

DVZ / MELS DEES

Sinds een jaar geeft Dirk Schusdzi-
ara leiding aan de vrachtactivitei-
ten van Fraport, de luchthaven 
van Frankfurt. ‘We hoeven ons in 
Frankfurt niet te verstoppen.’

Mist u Turkije?
Ik heb 15 jaar voor deze luchtha-
ven in het buitenland gewerkt, 
waarvan 10 jaar in Turkije. Toen ik 
een jaar geleden op eigen verzoek 
terugkeerde naar Duitsland was ik 
trots dat Fraport me de kans gaf 
de vrachtdivisie anders in te rich-
ten. Maar om uw vraag te beant-
woorden: ja, ik voel me sterk ver-
bonden met Turkije, vooral in 
deze weken die lastig zijn voor het 
land.

Wat was de reden voor Fraport om 
het vrachtteam te versterken?
Als aanvullend product naast de 
passage heeft vracht van oudsher 
een bijzondere positie. Traditioneel 
wordt er vooral vanuit een vast-
goedperspectief naar gekeken, in 
nauwe samenhang met onze logis-
tieke terreinen en gebouwen die bij 
de afhandeling van vracht gebruikt 
worden, zoals de objecten in Cargo 
City Süd. In de nieuwe opzet wil ik 
me, met een team van tien mede-
werkers, richten op het hele logis-
tieke proces dat bij de afhandeling 
van vracht komt kijken. Dat betreft 
niet alleen vastgoed maar ook het 
managen van de supply chain.

Doet Fraport onder voor Amster-
dam, dat als het om cargo gaat als 
benchmark wordt gezien?
Zeker niet. We hoeven ons in Frank-
furt met onze procedures, produc-
ten en structuren voor niemand te 
verstoppen. We willen de meest in-
novatieve luchthaven op het gebied 
van luchtvracht worden. 

Verdient Fraport geld met de vracht-
afhandeling?
Natuurlijk dragen ook de vrachtac-
tiviteiten bij aan het totale resultaat 
van de luchthaven. Aan de ene kant 
door de landingsgelden die we in-
nen, aan de andere kant door het 
verpachten van grond. Daarbij ko-
men dan nog de services op de 

grond, zoals de afhandeling van de 
toestellen.

Als Fraport zijn zin gekregen had, 
dan hadden bedrijven die zich met 
vracht bezighouden extra heffi  ngen 
moeten betalen. Na veel protesten 
liet u die heffi  ng toch los. Heeft dat de 
positie van Frankfurt geschaad? 
Dat thema hebben we vorig jaar 
achter ons gelaten, toen we met de 
verschillende partijen in de markt 
tot overeenstemming kwamen. Ver-
der willen we niet terugblikken, 
maar juist vooruit kijken.

Is dat de reden waarom u een gebrui-
kers-panel in het leven geroepen 
heeft?
Precies. We willen op regelmatige 
basis van gedachten wisselen met 
onze klanten. Bij de eerste bijeen-
komst, in juli, hebben we de aanwe-
zigen over de verkeerstechnische 
veranderingen geïnformeerd die 
het gevolg zijn van de bouw van de 
derde terminal. Om Frankfurt als 
locatie attractiever te maken zullen 
we daarnaast nog een werkgroep 
Kwartiermanagement opzetten.

Wat moeten we ons daarbij voorstel-
len?
We willen bespreken hoe we de in-
frastructuur kunnen verbeteren en 
hoe we als logistieke locatie interes-
santer kunnen worden. Het gaat 
daarbij ook om zaken als IT en ser-
vices voor medewerkers van onze 

klanten, zoals het bouwen van su-
permarkten of restaurants. De 
werkgroep komt deze maand voor 
het eerst bij elkaar.

Hoe zijn Cargo City Süd en Nord 
beter met elkaar te verbinden?
Zo slecht is die connectie niet. 40% 
van alle vracht die als belly-vracht 
met passagiersvliegtuigen meegaat, 
vertrekt vanuit de noordelijke ter-
minal, maar wordt deels in Cargo 
City Süd afgehandeld. Maar er 
wordt nog veel te veel papier heen 
en weer geschoven. Om deze pro-
cessen effi  ciënter te maken, maken 
we nu gebruik van een digitaal plat-
form. Daarop delen wij en onze 
partners realtime informatie. Daar-
naast, maar dat is nog toekomstmu-
ziek, willen we autonoom rijdende 
voertuigen in gaan zetten. Het zou-
den verkeersbewegingen op onze 
eigen terreinen zijn, dus binnen een 
afgesloten omgeving.

60% van de overgeslagen vracht 
wordt vervoerd met pure vracht-
vliegtuigen. Is Fraport daarmee 
vooral een freighterluchthaven en in 
mindere mate een belly-luchthaven?
We zijn het allebei. Zonder freigh-
ters halen we het gewenste volume 
niet, maar zonder de bijna 300 be-
stemmingen die we via de passage 
kunnen aanbieden verliezen we ook 
aan kracht. Onze resultaten laten 
wel duidelijk zien dat freighters nog 
steeds bestaansrecht hebben.

Is er nog slotruimte voor meer freigh-
ter-diensten?
We vechten voor elk vrachttoestel. 
Maar ik moet daarbij aantekenen 
dat het verbod op nachtvluchten 
onze mogelijkheden beperkt.

Wat maakt luchtvracht voor u, als 
nieuwkomer in de Aircargo-commu-
nity, attractief?
Wij dragen aan de ene kant bij aan 
de Duitse export. Daarnaast wonen 
rond Frankfurt veel consumenten 
die behoefte hebben aan een conti-
nue stroom importproducten. At-
tractief is de sector omdat ze voor 
de uitdaging staat vergaand te auto-
matiseren en de samenwerking met 
de verschillende partners in de 
ketens te optimaliseren.

‘We vechten voor elk 
vrachttoestel’

AAR
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Rhenus doet overname 
in datalogistiek

EP wil toch CO2-quota 
voor scheepvaart 

Ninatrans neemt 
Guidotrans over 

China gaat vrachtgigant 
AN-225 bouwen 

INFORMATIESTROMEN
Rhenus heeft IOS Informations- 

und Organisations-Systeme 

overgenomen, een bedrijf dat is 

gespecialiseerd in de documen-

tenlogistiek. Door de overname 

kreeg Rhenus ook een belang 

van 51% in Synios Document & 

Workfl ow Management, een 

dochter van IOS. Rhenus, een 

concern dat toch vooral in de fy-

sieke logistiek actief is, wil zich 

door de acquisitie ervaring ver-

schaffen in de logistiek van in-

formatiestromen in de zorgver-

lening en de publieke sector.

KLIMAATAKKOORD
In het Europees Parlement te-

kent zich een meerderheid af 

voor het idee om de zeescheep-

vaart vanaf 2021 voor CO2-emis-

sierechten te laten betalen. 

Schepen die Europa aanlopen 

zouden dan verhandelbare quo-

ta moeten kopen of een bepaald 

bedrag aan een speciaal fonds 

moeten afdragen. Zo zou de ma-

ritieme sector een bijdrage leve-

ren aan het realiseren van de 

doelstellingen van het klimaat-

akkoord van Parijs. 

KOELVERVOER
Ninatrans, gespecialiseerd in 

tijdkritisch transport over de 

weg, heeft koelvervoerder MKO 

overgenomen. Het overgeno-

men bedrijf rijdt onder de naam 

Guidotrans. Het in Leuven geves-

tigde Ninatrans krijgt er daar-

mee een vestiging bij, en wel in 

Mechelen. De overname van 

Guidotrans versterkt vooral de 

positie van Ninatrans in het ver-

voer van farmaceutica en koel- 

en vrieslading. 

LUCHTVRACHT
De Oekraïense vliegtuigbouwer 

Antonov wil samen met de Chi-

nese fabrikant AICC de productie 

van de AN-225 hervatten. De AN-

225 (Mriya) is het grootste 

vrachtvliegtuig van de wereld, 

met een capaciteit van 250 ton. 

Het werd ooit door Antonov ge-

bouwd om de Russische space-

shuttle te vervoeren. Dat project 

kwam echter nooit van de

grond.

KORT

synergieën die de rederij wil halen 
uit de overname van NOL.
De kostenbesparingen zijn gecen-
treerd rond drie stappen. Ten eerste 
wil de rederij haar routenetwerk re-
organiseren. Hierin zal de Ocean Al-
liance een belangrijke rol spelen.
Daarnaast wil de rederij ‘opnieuw 
onderhandelen over de bunkerkos-
ten, charterkosten, logistieke kos-
ten, havenkosten en andere operati-
onele uitgaven’ en wordt de 
oplevering van een aantal nieuw-
bouwschepen uitgesteld tot 2017. 
Om hoeveel schepen het gaat wordt 
niet gemeld. 
Als laatste wil CMA CGM de omzet 
omhoog brengen door uit te brei-
den in de meer winstgevende 
marktsegmenten zoals het trans-
port van koelcontainers.

TOBIAS PIEFFERS

Ook CMA CGM heeft verlies ge-
boekt in het tweede kwartaal. Het 
bedrijfsresultaat is met bijna 400 
miljoen dollar gedaald tot een 
verlies van 66 miljoen. 

De omzet is met bijna 20% gekrom-
pen tot 3,3 miljard dollar, terwijl het 
aantal vervoerde containers met 3,3 
miljoen teu gelijk bleef. Netto staat 
er een verlies van 109 miljoen dollar 
onder de streep. ‘We werken aan 
verbetering van onze prestaties, 
met name met behulp van het Agi-
lity plan, waarmee we in de komen-
de achttien maanden een miljard 
aan kosten willen besparen’, zegt 
CMA CGM-CEO Rodolphe Saadé. 
Die besparing komt boven op de

dien neemt de KLM tweehonderd 
uitzendkrachten in vaste dienst, zo-
dat er meer ‘echte banen’ komen. 
De medewerkers krijgen verder een 
verbeterde winstdelingsregeling, 
volgend jaar eenmalig 1% extra en 
vanaf 2018 een structurele loons-
verhoging van eveneens 1%. Ge-
dwongen ontslagen zijn ook de ko-
mende anderhalf jaar niet aan de 
orde. Ondanks deze concessies zegt 
personeelsdirecteur Aart Slagt van 
KLM dat alle bezuinigingsdoelstel-
lingen kunnen worden gehaald met 
het akkoord. FNV dreigde aanvan-
kelijk met werkonderbrekingen 
maar daar stak de rechter in augus-
tus een stokje voor.  Deze week liep 
het stakingsverbod af. Voor KLM re-
den om weer met de FNV rond de 
tafel te gaan zitten. 

JOHN VERSLEIJEN

KLM en FNV Bondgenoten heb-
ben na moeizame onderhandelin-
gen overeenstemming bereikt 
over een nieuwe cao voor het 
grondpersoneel. 

Dat heeft FNV-onderhandelaar Jan 
van den Brink bekendgemaakt. Het 
akkoord wordt met een positief ad-
vies voorgelegd aan de leden. Daar-
mee komt een einde aan de actie-
dreiging van de laatste weken in de 
bagagekelders en vrachtloodsen 
van de maatschappij.
Volgens Van den Brink wordt er met 
de nieuwe cao een dikke streep ge-
haald door de geplande verslechte-
ringen van de arbeidsvoorwaarden 
voor het grondpersoneel. Boven-

CONTAINERS VRACHTLOODSEN

Ook CMA CGM duikt 
in de rode cijfers 

KLM bereikt akkoord 
over grondpersoneel 

Martinair Cargo is het eerste 

slachtoffer van de Golfcarriers.

zoeksinstituut SEO blijkt dat alleen 
de gevolgen van het luchtvaartver-
drag voor de passagiersmarkt zijn 
onderzocht en niet de eff ecten op 
de vrachtmarkt. Volgens Dijksma 
bleek uit het SEO-onderzoek dat 
Emirates en Etihad ‘niet op onrede-

lijke wijze schade hebben toege-
bracht’ aan de passagiersvluchten 
van de KLM. De Nederlandse maat-
schappij en dochter Martinair heb-
ben zich intussen wel met de laatste 
freighters teruggetrokken van 

vrachtmarkt Nederland-VAE. Daar-
mee hebben Emirates en Etihad op 
deze vrachtcorridor vrij spel gekre-
gen. 
Marktkenners wijzen er intussen op 
dat het omstreden verdrag niet 
slecht hoeft uit te pakken voor de 
vrachtpositie van Schiphol in de 
EU. Zo roept belangenbehartiger 
EVO al enige tijd om meer speel-
ruimte voor alle buitenlandse 
vrachtcarriers op Schiphol. Den 
Haag houdt echter voor andere 
sterk groeiende vrachtvervoerders 
zoals Qatar Airways en Saudia Car-
go de deur op slot voor meer vracht-
vluchten. ‘Dat is meten met twee 
maten en slecht voor de BV Neder-
land’, vinden de waarnemers. ‘Bo-
vendien moeten deze vervoerders 
voor extra rechten nu ook nog de 
lange en trage weg via Brussel be-
wandelen.’

JOHN VERSLEIJEN

Nederland heeft in het lucht-
vaartverdrag met de Verenigde 
Arabische Emiraten ongelimi-
teerde luchtvaartrechten wegge-
geven aan sterk expanderende 
vrachtmaatschappijen als Emi-
rates SkyCargo en Etihad Air-
ways Cargo.  

De Vereniging van Verkeersvlie-
gers (VNV) vindt dat aan dit ‘open 
deur’-verdrag een einde moet ko-
men. De pilotenbond beticht de 
twee vrachtmaatschappijen ervan 
via verkapte staatssteun oneerlijke 
concurrentie te plegen op Schip-
hol. ‘Martinair Cargo is daarvan 
het eerste slachtoff er geworden’, 
stelt beleidsadviseur Joost van 
Doesburg van de VNV. 
Hij wijst er ook op dat de twee Gold-
carriers uit de VAE, actief op de be-
stemmingen Dubai en Abu Dhabi, 
niets te vrezen hebben op Schiphol 
van een mogelijk ingrijpen van de 
Europese Commissie in de toekom-
stige luchtvaartpolitieke onderhan-
delingen tussen de EU en de Golfre-
gio. Brussel heeft daarvoor recent 
een mandaat van drie jaar gekregen. 
Het ruim 25 jaar oude luchtvaart-
verdrag tussen Nederland en de 
VAE, dat in 2000 nog is aangepast, 
legt geen enkele beperking op over 
het aantal maatschappijen, het aan-
tal vluchten of het type vliegtuig, 
zegt de VNV’er. ‘De deur staat en 
blijft gewoon wagenwijd open voor 
deze vrachtmaatschappijen en Den 
Haag doet er niets tegen’, zegt hij.
De vakbond vindt dat staatssecreta-
ris Sharon Dijksma (luchtvaart) 
best aan de noodrem mag en kan 
trekken. ‘Het luchtvaartverdrag 
tussen Nederland en de VAE biedt 
in paragraaf 9 de mogelijkheid om 
bij ‘economische ontwrichting’ in te 
grijpen, maar het ministerie stelt 
dat het juridisch heel moeilijk zou 
liggen’, zegt Van Doesburg, die 

‘meer lef ’ vraagt van Dijksma. 
Het ministerie van Infrastructuur 
zegt in een reactie dat de twee Golf-
carriers inderdaad onbeperkte 
rechten op Schiphol hebben, maar 
dat er niets nieuws is onder de zon. 
‘KLM heeft in het verleden ook 

sterk geprofi teerd van dit lucht-
vaartverdrag.’
De problematiek is dit voorjaar nog 
door staatssecretaris Dijksma on-
derzocht, aldus  de woordvoerder, 
maar uit het rapport van onder-

Niets verhindert Emirates SkyCargo om de vrachtvluchten op Schiphol vanuit Dubai verder uit te bouwen. Fotobewerking: NT

SCHIPHOL  Emirates Cargo en Etihad Airways kunnen onbeperkt vrachtvluchten uitvoeren

‘Deur staat wagenwijd open’
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spelers, maar juist ook om hen te 
helpen hun bedrijfsvoering te ver-
beteren.
Maar niet alleen kleinere bedrijven 
stapten op Coyote af op zoek naar 
lading of vrachtruimte om leegrij-
den terug te dringen. Op zeker 
ogenblik kwam Heineken zich bij 
Silver melden. De Nederlandse 
bierbrouwer was ontevreden over 
het landvervoer van zijn exportbier 
in de Verenigde Staten en zocht een 
logistieke dienstverlener die dat 
landvervoer veel beter op poten zou 
kunnen zetten. Ook al beschikte 
Coyote over niet één eigen vracht-
auto, de keuze viel toch op deze 
‘third party logistics provider’. En 
Heineken is Coyote door de jaren 
heen trouw gebleven. Op sommige 
dagen organiseert Coyote nu wel 
tweeduizend ritten met trekker-
trailercombinaties voor de brouwer 
uit Nederland.
Toen Silver zijn bedrijf oprichtte 
had hij al ruime ervaring in de 
‘match making’ in het wegvervoer. 
Hij had eerder gewerkt bij Ameri-
can Backhaulers (ABH), waar hij in 
1984 in dienst trad na zijn studie 
aan de universiteit van Michigan. 
Bij ABH gebruikte hij voor zijn 
werk aanvankelijk alleen een Rolo-
dex en pen en papier om ladingaan-
bod en vrachtruimte effi  ciënt aan 
elkaar te knopen. Maar Silver ont-
wikkelde al snel nieuwe software 

UPS rekent op 

forse besparing

dankzij dochter.

WEGVERVOER  Amerikaanse expresvervoerder betreedt Europese vrachtuitwisselingsmarkt

FOLKERT NICOLAI

 
UPS gaat een coyote loslaten in Eu-
ropa. Nu ja, niet letterlijk: het be-
treft het Amerikaanse bedrijf Coyo-
te Logistics, dat de pakket- en 
expresvervoerder vorig jaar kocht 
voor een bedrag van 1,8 miljard dol-
lar. Coyote is een vrachtuitwisse-
lingsplatform, dat in de Verenigde 
Staten het ladingaanbod en de 
transportcapaciteit van zo’n veer-
tigduizend verladers en logistieke 
dienstverleners bijeenbrengt. Be-
staande platforms in Europa gaan 
deze grote concurrent de komende 
jaren steeds meer tegenkomen.
De dienstverlening van Coyote zal, 
zegt Frank Sportolari, directeur van 
UPS Deutschland, vooral het Euro-
pese midden- en kleinbedrijf in 
staat stellen om het leegrijden te 
verminderen en om lading tegen 
een redelijke prijs te laten transpor-
teren. Maar UPS denkt in de eigen 
bedrijfsvoering ook forse kostenbe-
sparingen te kunnen bereiken, 
doordat Coyote, met zijn enorme 
bereik onder verladende en vervoe-
rende bedrijven, gemakkelijk laad-
ruimte kan opsporen die UPS niet 
op zijn radar krijgt.

Jeff Silver
Coyote werd in 2006 in Chicago op-
gericht door de transportonderne-
mer Jeff  Silver en diens vrouw Ma-
rianne, met steun van durfkapitalist 
Warburg Pincus. Silver zag in de 
Amerikaanse wegtransportmarkt 
van die tijd een enorme versplinte-
ring, met tal van kleine spelers die 

grote moeite hadden om hun capa-
citeit effi  ciënt in te zetten. Silver 
zelf verwachtte vraag naar en aan-
bod van laadruimte veel doelmati-
ger bij elkaar te kunnen brengen, 
niet alleen ten koste van die kleine 

voor dit doel, waarmee zijn werk-
gever tot een van de grootste in de 
Amerikaanse vrachtuitwisseling 
kon uitgroeien. In 1999 werd het 
bedrijf verkocht aan C.H. Robin-
son, een van de grootste vrachtver-
voerders in de VS, en Silver, die 
met zijn software goed had ver-
diend, stapte op om vijf jaar door te 
studeren. Hij behaalde onder meer 
een master logistieke technologie 
aan het Massachusetts Institute of 
Technology. Met die titel op zak 

begonnen hij en zijn vrouw voor 
zichzelf, bij Coyote.
Fortune, het bekende Amerikaanse 
zakenblad, stelt met regelmaat lijs-
ten op van World-Changing Com-
panies to Watch. Het gaat om be-
drijven die volgens Fortune in staat 
zijn om mensen te leren hun zaken 
anders aan te pakken. De lijst van 1 
september jongstleden omvat ze-
ven namen. Daaronder bijvoor-

beeld het Koreaanse CJ Group, dat 
boeren in een stadje in Vietnam 
leerde Koreaanse rode chilipepers 
te kweken en hun irrigatiesysteem 
te verbeteren. Het resultaat: een 
enorme vergroting van de oogst en 
een vervijfvoudiging van het gemid-
deld inkomen van deze boeren.
Eén van de genomineerde ‘game 
changers’ is ook Revolution Foods, 
dat voor Amerikaanse scholieren 
verse en voor 100% gezonde mid-
dagmaaltijden produceert. De lijst 
wordt besloten door Coyote Logis-
tics, door Fortune de ‘Uber van de 
logistiek’ genoemd. Dankzij het net-
werk van Coyote kunnen veertig-
duizend Amerikaanse truckers voor 
hun verladers hun voertuigen veel 
doelmatiger inzetten en hun uit-
stoot van het broeikasgas CO2 ver-
minderen.

Terugverdientermijn
Nu precies een jaar geleden nam 
UPS het nog jonge, maar sterk ge-
groeide Coyote over, voor een be-
drag dat bijna even groot is als de 
jaaromzet van het overgenomen be-
drijf. Die kwam in 2014 uit op 2,1 
miljard dollar. De verkopende partij 
was Warburg Pincus, de investeer-
der die indertijd het echtpaar Silver 
in het zadel hielp. Jeff  Silver beloof-
de aan het roer van Coyote te blij-
ven.
UPS wilde met de overname om te 
beginnen de eigen activiteitenpor-
tefeuille uitbreiden en voortaan ook 
op grote schaal vervoer van volle 
truckladingen kunnen uitbreiden. 
Maar een misschien belangrijker 
doel is de kostenbesparing die door 
Coyote bij de eigen vloot van UPS 
kan worden behaald, door deze be-
ter in te zetten. Die besparing door 
synergie tussen het gespecialiseer-
de werk van Coyote en het wegver-
voer van UPS schat UPS-topman 
David Abney op 100 à 150 miljoen 
dollar. Daar komt de winst van Co-
yote zelf nog bij. Wat die bedraagt 
wil UPS niet kwijt, maar dat de nieu-
we dochter goed winstgevend is 
wordt in het hoofdkantoor in Atlan-
ta niet ontkend.
De terugverdientermijn voor de 
aankoopsom is dus waarschijnlijk 
niet eens zo lang en zeker niet als 
het lukt met Coyote ook de Europe-
se markt te bestormen. Overigens 
heeft UPS zich geen concreet doel 
gesteld in termen van marktaandeel 
in Europa en de periode waarin dat 
moet worden bereikt.
Coyote zal de komende tijd in Euro-
pa moeten werken aan een soortge-
lijk netwerk als in de Verenigde Sta-
ten. Het zal daarbij zowel grote als 
kleinere bedrijven aan zich trachten 
te binden. Bestaande vrachtplatfor-
men krijgen er een geduchte con-
current bij.

Vorig jaar lijfde UPS een groot Amerikaans vrachtuitwisselingsplatform in, Coyote. Het 

introduceerde daarmee een nieuwe activiteit die voor zijn eigen klanten interessant kan zijn. 

Maar via Coyote kan UPS ook fl ink op de eigen kosten besparen door de vloot nog intelligenter in 

te zetten. En Coyote wordt nu ook op de Europese markt geïntroduceerd.

UPS brengt Coyote naar Europa

Vorige week bereikte ons het  
trieste bericht dat 

Ada van Munster

echtgenote van onze collega Dick van Munster, 
op 48-jarige leeftijd is overleden.

We wensen Dick, Doortje en Tom 
heel veel sterkte.

Het team van NT Publishers

Illustratie: Erik Straver
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Flinke stijging vraag 
luchtvrachtvervoer

DPD bevordert 
pakketvervoer op LNG

Sittard getipt voor 
dc Amazon 

DKV investeert in eigen 
Europees tolkastje 

IATA
De wereldwijde vraag naar 

luchtvrachtvervoer is in juli fl ink 

toegenomen. Volgens lucht-

vaartassociatie IATA werd er die 

maand 5% meer vracht vervoerd 

dan in juli vorig jaar. Het gaat 

om de sterkste groei in bijna 

achttien maanden.  Vooral in Eu-

ropa en in het Midden-Oosten 

trok de vraag stevig aan. De ca-

paciteit van vrachtvliegtuigen 

nam met 5,2% toe. Gemiddeld 

werd iets meer dan 41% van de 

vrachtruimte daadwerkelijk 

gebruikt.

WEGVERVOER
DPD wil bevorderen dat pakket-

vervoerders die voor DPD rijden 

gebruikmaken van voertuigen 

die rijden op LNG, vloeibaar 

aardgas. Enkele vervoerders die 

pakketten voor DPD vervoeren 

hebben inmiddels al bakwagens 

van Scania in bedrijf genomen 

die op aardgas rijden. Het gaat 

om VLi uit het Friese Scharster-

brug en Rutom Cargo uit Hel-

mond. DPD wil de CO2-uitstoot 

terugdringen. 

LOGISTIEK
Sittard maakt kans op de vesti-

ging van een distributiecentrum 

van webwinkel Amazon, het eer-

ste in Nederland. Dat zegt Cor 

Molenaar, hoogleraar bedrijfs-

kunde aan de Erasmus Universi-

teit Rotterdam. Hij ziet Amazon 

steeds dichter naar Nederland 

komen en verwacht dat Amazon 

eerdaags in Nederland een logis-

tieke vestiging opent. De Duitse 

website is inmiddels in het Ne-

derlands vertaald.

WEGVERVOER
Het Duitse DKV wil vanaf begin 

2018 een eigen tolkastje aanbie-

den voor het Europese wegver-

voer. DKV was aanvankelijk be-

trokken bij de ontwikkeling van 

een Europees tolkastje onder de 

projectnaam EETS met partners 

BP, Euroshell, SVG en Uta, maar 

dat project is stopgezet. DKV wil 

nu alleen de Europese tolbox 

gaan ontwikkelen en heeft daar 

meer dan tien miljoen euro voor 

gereserveerd.

KORT

TOBIAS PIEFFERS

Ro/ro-rederijen Wallenius en 
Wilhelmsen gaan hun logistieke 
en scheepvaartactiviteiten fuse-
ren tot één onderneming, die de 
naam Wallenius Wilhelmsen Lo-
gistics ASA krijgt.

De nieuwe onderneming krijgt een 
notering aan de beurs van Oslo. 
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA en 
Wallenius Lines AB zullen elk 40% 
van de nieuwe onderneming in han-
den hebben, de overige 20% wordt 
vrij verhandelbaar. 
De rederijen werken al langer sa-
men. Zo zijn zij onder andere ver-
bonden in de 50/50 joint venture 
Wallenius Wilhelmsen Logistics 
(WWL). De bedrijven hebben nu 

een intentieverklaring getekend om 
hun gezamenlijke ondernemingen – 
WWL, EUKOR en ARC – samen te 
voegen in één entiteit. Ook het eige-
naarschap van de vloot en aanver-
wante activa van de bedrijven vallen 
onder de fusie.
Volgens Anders Boman, CEO van 
Wallenius Lines, zal de fusie syner-
gieën ter waarde van 50 tot 100  mil-
joen dollar opleveren. ‘De markten 
waarin wij actief zijn, kennen snelle 
veranderingen. Door de fusie zullen 
we het tonnagemanagement, de ad-
ministratie en commerciële en ope-
rationele activiteiten optimaal kun-
nen inrichten.’ Craig Jasienski, de 
CEO van EUKOR Car Carriers 
wordt de CEO van het nieuwe be-
drijf, dat begin 2017 van start moet 
gaan.

ROB MACKOR

Twee spelers in de tankopslag-
sector hebben plannen ingediend 
bij het Havenbedrijf van Antwer-
pen voor de bouw van tanktermi-
nals aan het Delwaidedok.

Aan het huidige containerdok komt 
volgend jaar 173 hectare vrij door de 
sluiting van de Home Terminal van 
MSC, meldt dagblad De Tijd. De re-
derij hevelt in de loop van dit jaar 
haar diensten en equipment over 
naar het Deurganckdok. Vooruitlo-
pend daarop heeft de havenbeheer-
der een tender voor de vrijkomende 
terreinen in de markt gezet. Volgens 
De Tijd zijn er vijftien investerings-
plannen binnengekomen, al wilde 
de havenbeheerder dat niet bevesti-

gen. Tot de gegadigden zouden het 
Belgische Sea-Invest en het Ameri-
kaanse Zenith Energy behoren.
Sea-Invest heeft de afgelopen jaren 
al honderden miljoenen in nieuwe 
capaciteit voor de opslag van vloei-
bare brandstoff en en chemicaliën 
geïnvesteerd. Zenith Energy Ma-
nagement is een nieuwe speler in 
die markt en werd in Europa bekend 
met de overname van de BP-termi-
nal in Amsterdam. De Amerikanen 
zouden nu ook zo’n 200 miljoen 
willen investeren in een nieuwe ter-
minal van één miljoen kubieke me-
ter op een dertig hectare groot ter-
rein aan het Delwaidedok.
Sea-Invest zou denken aan een nog 
iets grotere terminal, van 1,25 mil-
joen kuub, en een investering van 
250 miljoen euro.

RO/RO ANTWERPEN

Fusie Wallenius 
en Wilhelmsen

‘Nieuwe tankopslag 
aan Delwaidedok’

We hebben de havens aan de 

Noordzee hard nodig als partner.

Rotterdamse havenbedrijf, de Zwit-
serse binnenhavens en een cluster 
aan logistieke ondernemingen in 
Bazel. 

LNG stimuleren
De partners willen bij de uitbouw 
van de trimodale infrastructuur aan 
de corridor Rotterdam, Bazel, Ge-
nua gezamenlijk optrekken. Een an-
der aandachtspunt in de samenwer-
king tussen de partijen is het Port 
Community System. De gegevens in 
dit systeem moeten ook gedeeld 
worden in het informatieplatform 
voor de binnenvaart, om de afhan-
deling van lading effi  ciënter te laten 
verlopen. 
Verder willen de partners het ge-
bruik van LNG stimuleren. De ha-
vens van Rotterdam en Bazel wer-
ken al enkele jaren samen aan een 
LNG-masterplan.

DVZ

De havenbedrijven van Rotter-
dam en Antwerpen praten met
de directie van de haven Neuss-
Düsseldorf over het gezamenlijk
ontwikkelen van terminals en lo-
gistieke bedrijfsterreinen in Düs-
seldorf-Reisholz.

Dit bleek afgelopen week tijdens 
een havenconferentie in het Duitse 
Essen. In Düsseldorf-Reisholz is de 
bouw van een trimodale container-
terminal gepland. De haven zou van 
de huidige 460.000 ton overslag, 
waarvan 350.000 ton in de vorm van 
natte bulk, moeten groeien met nog 
eens 320.000 ton. De bouw van vier 
nieuwe kranen aan twee aan te leg-
gen containerterminals zou de groei 
mogelijk moeten maken. Ook zou 
een railterminal gebouwd moeten 
worden. De intentie is het uitbrei-
dingstraject in twee etappes te ont-
wikkelen.
Voor het zover is dat de zeehavens 
zich intensief met het project kun-
nen bezighouden, moet er nog een 
belangrijke horde genomen wor-
den. Verontruste omwonenden 
hebben zich verenigd in het collec-
tief ‘Hafenalarm’. Zij proberen de 
uitbreiding met alle middelen tegen 
te houden.
Eerder liet Michael Groschek, de 
socialistische minister van verkeer 
van de Duitse deelstaat Noordrijn-
Westfalen, zich in een gesprek met 
Nieuwsblad Transport al in duidelij-
ke taal uit over dergelijke protest-
groepen. ‘Duitsland is van een land 
van ingenieurs een land van klagen-
de gepensioneerden geworden’, zei 
hij.
Groschek maakte zich in een toe-
spraak sterk voor een intensievere 
samenwerking tussen de havens 
aan de Rijn en de zeehavens van met 
name Rotterdam en Antwerpen. 
‘We hebben de havens aan de 
Noordzee hard nodig als partner,’ 

stelde hij, waarbij hij overigens ook 
de haven van Hamburg te vriend 
probeerde te houden. Tussen de 
Noord-Duitse havenstad en de bin-
nenhavens aan de Rijn wordt jaar-
lijks immers 500.000 teu vervoerd. 
Alleen al tussen Hamburg en de ha-
ven van Dormund rijden elke week 
14 treinen.

Intermediair
De Rotterdamse haventopman Al-
lard Castelein reageerde op de op-

roep tot samenwerking. Hij speelde 
prompt de bal terug naar de minis-
ter, door hem te vragen een rol als 
intermediair op zich te nemen om 
de samenwerking tussen de ver-
schillende havens te intensiveren.

Overeenkomst met Bazel
Rotterdam is intensief betrokken 
bij het achterland. Zo werd afgelo-
pen weekend, tijdens de Wereldha-
vendagen, een nauwe samenwer-
king overeengekomen tussen het 

Omwonenden protesteren tegen de uitbreiding van de haven van Düsseldorf. 

NOORDRIJN-WESTFALEN  Rotterdam en Antwerpen overwegen investeringen in Düsseldorf

Zeehavens naar achterland
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De Bleckmann Group, in 2014 
voortgekomen uit het verkochte 
TNT Fashion, zag over 2015 het 
nettoverlies bijna verdubbelen 
van 2,9 miljoen euro naar 5,5 mil-
joen euro.

Dat meldt eigenaar Logistics In-
vestments 1 in het bij de Kamer van 
Koophandel gedeponeerde jaarver-
slag over 2015. Achter deze vrij ano-
nieme holding gaan de aandeel-
houders Belspeed, inmiddels tot 
Bleckmann Belgium omgedoopt, en 
het Turkse NedLog schuil. 
Deze twee buitenlandse investeer-
ders kochten in 2014 het voormalige 
TNT Fashion in Oldenzaal van de 
Nederlandse expresvervoerder. Na 
de mislukte overname door UPS zag 
de TNT-directie niets meer in deze 
niche-speler in de fashionlogistiek.
De nieuwe eigenaars hebben fi nan-
cieel nog weinig plezier kunnen be-
leven aan de overname. De Bleck-
mann groep zag vorig jaar behalve 
het toegenomen nettoverlies ook 
het negatief bedrijfsresultaat uit 
2014 verder verslechteren. Dat liep 
op van 1,9 miljoen euro naar 4,6 mil-
joen euro. 
De omzet uit de distributie- en 
transportactiviteiten in Nederland, 
België, Zwitserland, Duitsland en 
Engeland ontwikkelde zich daaren-
tegen vorig jaar wel bijzonder posi-
tief, van 106 miljoen euro naar 171 
miljoen euro. Tegenover deze fors 
gestegen inkomsten stonden echter 
ook aanzienlijk gestegen kosten. Zo 
nam de inkoop bij onderaannemers 
toe van 68 miljoen euro naar 108 
miljoen euro, terwijl de loonkosten 
bijna verdubbelden naar 40 miljoen 
euro. De vergoedingen voor de di-
recteuren, een oud-bestuurder en 
de toezichthouders namen ook 
sterk toe, blijkt uit de jaarcijfers van 
de holding: van 218.932 euro in 2014 
naar bijna 586.000 euro in 2015.
De directie van Logistics Invest-

ments 1 schrijft ondanks deze sterk 
gestegen kosten de slechte cijfers 
over 2015 vooral toe aan de eenma-
lige kosten die zijn gemaakt bij een 
reorganisatie in de binnenlandse 
distributie in Nederland, waarbij 37 
banen verdwenen. Hoe groot die 
kostenpost precies is, wordt in de 
jaarcijfers niet specifi ek vermeld. 

Oldenzaal
Van de dochterondernemingen was 
Bleckmann Nederland in Oldenzaal 
goed voor het gros van de omzet: 
130 miljoen euro, wat vergeleken 
met 2014 een stijging betekende van 
6,5%. Het bedrijfsresultaat van de 
Nederlandse dochter ontwikkelde 
zich negatief en daalde van 2,5 mil-
joen euro naar 800.000 euro, ter-
wijl de nettowinst in Oldenzaal met 
75% verminderde naar 326.000 
euro. Ook de directie van Bleck-
mann Nederland wijt de mindere 
cijfers aan het vertrek van 37 mede-
werkers. Uit de jaarcijfers blijkt ver-
der dat het ingehuurde werk in Ne-
derland met 8 miljoen euro naar 75 
miljoen euro steeg en dat er ook 
sprake  was een hogere fi nancie-
ringslast en een hogere loonsom.

Wilmington
Uit het jaarverslag blijkt verder dat 
de Bleckmann Group vorig jaar een 
dochteronderneming in het Ameri-
kaanse Wilmington heeft geopend. 
Het kan toeval zijn, maar dat is ook 
de plek waar webwinkel Amazon re-
cent de nieuwe luchtvrachthub 
heeft opgezet.
Bleckmann heeft verder vestigingen 
in het Belgische Kruishouten en in 
Engeland. Het belang van 49% in de 
expediteur Nedlog Global in Olden-
zaal is niet in de cijfers geconsoli-
deerd. 
In totaal werkten er bij de groep 
naast veel uitzendkrachten in 2015 
zo’n 740 vaste medewerkers, waar-
van 567 in Nederland. JV

FASHIONLOGISTIEK

Bleckmann is nog niet 
uit de rode cijfers 

Vopak ziet in Exmars positie een 
mogelijkheid om zijn toegang tot 
nieuwe markten sterk uit te brei-
den. De Belgische rederij heeft tien 
hervergassingsschepen, zogeheten  
fl oating storage regasifi cation units  
(frsu’s). De oudste daarvan dateert 
uit 2005 en ze hebben alle een capa-
citeit tussen de 140.000 en 175.000 
kubieke meter. Daarnaast komt er 
dit jaar nog een ‘barge-based’ een-
heid van 25.000 kuub in de vaart. 
‘Afgemeerd aan een steiger vormen 
de frsu’s het aanknopingspunt voor 
de distributie van LNG in nieuwe
en bestaande markten. Bovendien 
heeft toegang tot LNG-infrastruc-
tuur (zoals pijpleidingen  red.) met 
drijvende eenheden een strategisch 
voordeel om nadien een hefboom-
eff ect te creëren voor LNG-termi-

ROB MACKOR

Vopak is geïnteresseerd in de 
overname van een belangrijk deel 
van de LNG-tak van de Belgische 
rederij Exmar. Dat hebben beide 
bedrijven bekendgemaakt. 

Met de overname zou de Rotter-
damse groep zijn aanwezigheid op 
de mondiale LNG-markt in een klap 
aanzienlijk uitbreiden. 
Vopak heeft twee LNG-importter-
minals, Gate op de Maasvlakte en 
TLA in het Mexicaanse Altamira. 
Exmar exploiteert ’s werelds groot-
ste vloot van hervergassingssche-
pen, die aardgas aan land kunnen 
brengen waar nog geen LNG-facili-
teiten aanwezig zijn. Exmar is een 
pionier op dat gebied.

nals aan land, wanneer die markt 
eenmaal is ontwikkeld’, aldus 
Vopak.

Saverys
Niet helemaal duidelijk is of Vopak 
ook interesse heeft in de fl ng’s, 
schepen die het omgekeerde doen: 
het vloeibaar maken van aardgas. 
Exmar heeft er daar twee van. 
De Belgische rederij, deels in han-
den van de Belgische scheepvaartfa-
milie Saverys, heeft verder nog een 
vloot aan gastankers. Daarvan zijn 
er vier geschikt voor het vervoer van 
LNG en rond de veertig voor het 
vervoer van LPG. 
Exmar zag de winst met ruim 40% 
stijgen naar 31,4 miljoen dollar over 
de eerste helft van dit jaar vergele-
ken met dezelfde periode in 2015.

EXPANSIE

Tankopslagbedrijf Vopak aast op 
deel LNG-activiteiten van Exmar 

Het Deense DSV bleef ondanks hoge reorganisatiekosten bij de fusie van het overgenomen UTi de 

slechts één uitzondering: Panalpi-
na. De Zwitserse expediteur heeft 
nog steeds veel last van de malaise 
in de mondiale off shore-industrie. 
Reorganisaties en afschrijvingen 
binnen de grote olie- en gasdivisie 
drukken bij de expediteur het resul-
taat en de EBIT-marge. Die halveer-
de bijna van 2,1% in 2015 naar 1,3% 
dit jaar.
Het Deense DSV blijft ook dit jaar 
de analisten verbazen. De acquisitie 
van het verliesgevende Amerikaan-
se UTi Worldwide vorig jaar hebben 
de Denen al na een half jaar groten-
deels verteerd, blijkt uit de cijfers. 
De helft van de kantoren en IT-sys-
temen van UTi is al geïntegreerd in 

JOHN_VERSLEIJEN

De top van de mondiale expeditie 
zag over het eerste halfjaar de be-
drijfswinst (EBIT) groeien met 
bijna 40%.

Daarmee blijken de gerenommeer-
de vrachtbemiddelaars spekkoper 
in het mondiale logistieke spel, ter-
wijl de rederijen en luchtvaartmaat-
schappijen fi nancieel de klappen lij-
ken op te vangen. 
Uit de analyse van de resultaten 
over de eerste zes maanden van dit 
jaar van DHL Global, Kuehne + Na-
gel (K+N), Schenker, XPO Logistics, 
DSV, Ceva en Panalpina blijkt dat 
deze zeven grootmachten de ge-
middelde winstmarge over de eer-
ste zes maanden van dit jaar met 0,8 
procent wisten op te krikken naar 
3,1% bij een fors afnemende omzet. 
Zo zag marktleider DHL de omzet 
krimpen met 12,4% en Panalpina 
met 15,2%, terwijl CEVA 8,4% inle-
verde en K+N 5,1%. XPO (+277%) en 
DSV (+28,4%) wisten de omzet nog 
wel stevig te vergroten, maar die 
terreinwinst was geheel toe te 
schrijven aan kostbare acquisities.
De negatieve ontwikkeling van de 
omzet was bij de verdere analyse 
van de halfjaarresultaten ook niet 
zo relevant voor de fi nanciele con-
ditie van de expeditiebedrijven. Een 
groot deel van de afname is toe te 
schrijven aan de scherpe afname 
van de brandstoftoeslag in de lucht-
vracht door de dalende olieprijzen, 
terwijl valutaschommelingen door 
onder meer de stijging van de dollar 
tegenover het Britse pond en de 
euro zorgden voor een verdere ver-
tekening van de omzetbalans. Een 
derde factor voor de dalende omzet, 
de sterk afnemende vrachttarieven 
in de zeevracht en luchtvrachtsec-
tor door overcapaciteit, blijft wel 
een marktgegeven waar de topspe-
lers in de expeditie zich de komende 

tijd zorgen over moeten maken, 
maar ook dat gevaar moet niet over-
dreven worden. Expediteurs funge-
ren in de markt hoofdzakelijk als 
doorgeefl uik voor de betalingen van 
verladers aan vervoerders en de 
marges die zij berekenden voor die 
diensten waren al fl interdun.

Panalpina
Los van de negatieve omzetontwik-
keling zijn de expediteurs na de cri-
sis van 2008 meesters geworden in 
het terugdringen van de eigen kos-
ten, laten de halfjaarcijfers verder 
zien. Daardoor ontwikkelde de ope-
rationele winst zich dit jaar zo fl o-
rissant voor de meeste spelers. Er is 

ANALYSE  Grote expediteurs blijven ondanks dalende omzet goed renderen, blij

Expeditie floreert me
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FOLKERT NICOLAI

Koel- en vriesvervoerder STEF 
voerde, bij een gelijk gebleven 
omzet, het bedrijfsresultaat in 
het eerste halfjaar 81,5% op tot 
49,2 miljoen euro.

De omzet bleef met 1,36 miljard 
euro vrijwel onveranderd. Dat 
kwam onder meer door de lage 
brandstofprijzen en door de afsto-
ting van de handel voor derden in 
Frankrijk, Spanje en België. Daar 
stond wel een fl inke autonome 
groei in Frankrijk en een verdere 
uitbreiding van de activiteiten el-
ders in Europa tegenover.
In België is STEF sinds 1989 van de 
partij met drie vestigingen. Twee 
jaar geleden zette het concern een 
eerste stap in Nederland, met de 
overname van Speksnijder in Bode-
graven. Eerder dit jaar kwam daar 
de overname bij van Vers-Express 
uit Eindhoven, met een kleine der-
tig voertuigen.

Verdubbeld
Het operationele resultaat werd bij-
na verdubbeld, het resultaat voor 
belastingen ging in de eerste zes 
maanden zelfs 114% omhoog en de 
nettowinst kwam, met 30,8 miljoen 
euro, 99% hoger uit dan in dezelfde 

periode van vorig jaar. De operatio-
nele marge, uitgedrukt als percen-
tage van de omzet, bedroeg 4,1%. In 
de eerste maanden van vorig jaar 
was dat slechts 2,3%.
Bij deze percentages is geen reke-
ning gehouden met de handel voor 
derden, die het concern minder op-
levert dan de logistieke dienstverle-
ning zelf.
In het tweede kwartaal van dit jaar 
begon STEF met de gedeeltelijke af-
stoting van de handel voor derden. 
De groep voerde een ‘selectieve ar-
bitrage’ door ‘op haar klantenporte-
feuille in de food service’. Daarmee 
kromp de handel voor derden met 
11% tot 86,8 miljoen euro.
Het concern is tevreden over de 
gang van zaken in Frankrijk, waar 
nog steeds het grootste deel van de 
omzet wordt behaald. Maar het 
spreekt wel van een ‘sterk concur-
rentieel klimaat’ en STEF moet 
daarin de rest van dit jaar zijn posi-
tie veiligstellen.
Elders in Europa wordt verdere ex-
pansie verwacht, met name in het 
noorden van het werelddeel. De 
overnames in Nederland zijn daarin 
een eerste stap. Dochter Speksnij-
der breidt momenteel zijn opslag-
ruimte met zesduizend vierkante 
meter uit, een project dat volgend 
jaar klaar moet zijn.

KOELLOGISTIEK

Vooral in Frankrijk groeide STEF hard. Foto: VISAVU

Koelvervoerder STEF
verdubbelt resultaat

Veel verladers stellen zich nauwe-
lijks op de hoogte van de fi nanci-
ele gezondheid van de logistieke 
dienstverleners met wie ze in zee 
gaan. 

Dat blijkt uit een onderzoek van 
verladersorganisatie EVO. Slechts 
zes op de tien van alle verladers 
controleren de fi nanciële situatie 
van de vervoerder. Volgens EVO-be-
leidsadviseur Patricia de Wilde wil-
len bedrijven steeds vaker een lang-
durige relatie met hun vervoerder. 
‘Je zou dan verwachten dat er iets 
meer aandacht wordt besteed aan 
onderzoek naar de fi nanciële status 
van die vervoerder.’
Het probleem doet zich volgens De 
Wilde niet alleen voor in het weg-
vervoer, maar ook in de container-

vaart. Ze noemt als actueel voor-
beeld Hanjin, de Zuid-Koreaanse 
rederij die uitstel van betaling heeft 
moeten aanvragen. Veel verladers 
zitten daardoor met de gebakken 
peren, omdat containers met voor 
hen bestemde of door hen verzon-
den lading bij terminals worden 
vastgehouden. Dat kan er toe leiden 
dat bedrijven hun productieproces 
in de war gestuurd zien, stelt De 
Wilde. 
Sommige verladers spreiden hun ri-
sico door meer vervoerders in te 
schakelen. Maar anderen brengen 
het aantal vervoerders juist terug 
tot één of enkele. Juist verladers die 
dat laatste doen, moeten zich gron-
dig op de hoogte stellen van de fi -
nanciële conditie van die transpor-
teurs, vindt zij. FN

FINANCIËLE CHECK

‘Verladers lopen risico 
bij inkoop vervoer’

Expediteurs zijn meesters geworden 

in het terugdringen van kosten.

meest winstgevende expediteur.  Foto: DSV

dat de fusie met UTi binnen drie 
jaar ruim 200 miljoen euro jaarlijks 
aan synergievoordelen zal opleve-
ren, wordt door analisten dan ook 
niet langer gezien als Scandinavi-
sche grootspraak.
Het Amerikaanse XPO Logistics, 
dat met de overname van het Franse 
Norbert Dentressangle zich een 
weg naar de mondiale expeditietop 
kocht, kan het tempo van de Denen 
nog niet volgen, maar heeft zich dit 
jaar sterk weten te herstellen van 
het gevoelig verlies (tachtig miljoen 
euro) van vorig jaar. XPO verrast dit 
eerste halfjaar ondanks hoge fi nan-
cieringslasten met een bedrijfs-
winst van 21,7 miljoen euro. De 
EBIT-marge van XPO viel daarmee 
met 3,2% plotseling positief uit te-
genover een negatieve marge van 
1,8% over de eerste helft van 2015. 
Daarmee tekenden alle zeven top-
expediteurs weer voor positieve 
winstmarges, hoewel CEVA Logis-
tics met een nul-rendement dicht 
bij een verlies uitkwam. De verkla-
ring voor die daling moet volgens de 
directie in Hoofddorp gezocht wor-
den in de nieuwe dienstenmix.
De omzet uit de lucht- en zeevracht 
stond vorig jaar met uitzondering 
van XPO en DSV ook onder druk. 
Gemiddeld leverde de container-
vaart en luchtvracht van de vijf ove-
rige expediteurs 12,4% aan omzet in. 
Daar staat bij Schenker, DHL en 
K+N een stijging van het volume te-
genover van 4% naar 4,4 miljoen 
teu. Het luchtvrachtaanbod ontwik-
kelde zich daarentegen negatief met 
een afname van 4,3% naar 2,9 mil-
joen ton. Die reductie komt geheel 
voor rekening van DHL, dat het mes 
heeft gezet in een groot aantal ver-
liesgevende contracten en verder 
minder elektronica kreeg aangebo-
den. 

Deze analyse is gebaseerd op de Bilanz-
check van de Duitse DVZ.

het DSV-netwerk en na vijf maan-
den waren de expeditieactiviteiten 
van UTi al uit de rode cijfers. Opval-
lend is ook dat DSV ondanks het 

majeure integratieproject met UTi 
nog steeds de hoogste winstgevend-
heid behaal van alle zeven topexpe-
diteurs. De EBIT-marge van DSV 

kwam uit op 4,7% (was 5,6% in 
2015). Daarmee bleef het net K+N 
voor, dat met een rendement van 
4,6% wel aardig in de buurt kwam 

van de Denen. DSV lijkt in de half-
jaarcijfers dan ook nauwelijks last te 
hebben gehad van de integratiekos-
ten. De eerdere claim van de Denen 

jkt uit halfjaarcijfers. Alleen de resultaten van Ceva en Panalpina vallen tegen

et winstgroei van 40% 

De transport en logistiek heeft een aantal bewogen jaren achter de rug. Om in de storm 

goed staande te blijven is het cruciaal een solide fi nanciële bedrijfsvoering te hebben. 

Tegelijkertijd is er ook noodzaak te blijven innoveren en aan te passen aan nieuwe 

business modellen en veranderende markten. Kortom, de fi nancieel professional 

(CFO/fi nancieel manager/controller) moet van vele markten thuis zijn.

Tijdens deze sessie hoort u van collega’s, maar ook van dienstverleners, wat er in hun 

ogen voor nodig is om voorop te blijven lopen.

Wilt u meer weten? Bekijk het programma op www.nieuwsbladtransport.nl/events

ABN AMRO, Coolsingel
Rotterdam

15 septemberFINANCE IN 
TRANSPORT EN 
LOGISTIEK

NT2016ABONT-abonnees ontvangen korting. Gebruik de code:
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ROB MACKOR

De ineenstorting van Hanjin zal 
de gemoederen in de container-
vaart nog lang bezighouden. De 
afgelopen week ontstond in Rot-
terdam al een hooglopend con-
fl ict tussen ECT en logistieke 
dienstverleners. 

Het moet gezegd: ECT kwam snel in 
actie na de ineenstorting van Han-
jin. De Rotterdamse stuwadoor 
stopte onmiddellijk na het bekend 
worden van de surseanceaanvraag 
op 30 augustus met het uitleveren 
van containers van de Koreaanse re-
derij, maar kwam ook heel snel met 
een speciale regeling om ze weer 
vrij te geven. Die staat inmiddels be-
kend als de ‘Hanjin-procedure’ 
maar die viel niet overal in even 
goede aarde.
Logistieke dienstverleners en la-
dingbelanghebbenden vielen mas-
saal over de geëiste afhaalvergoe-
ding van 1.000 euro voor gewone 
containers en 1.500 voor ‘specials’ 
als reefer- en tankcontainers. Daar-
naast verlangde ECT voor elke vrij-

gegeven container een borg van een 
paar duizend euro tot het moment 
dat die weer op de terminal werd in-
geleverd. 
‘Exorbitant, onacceptabel en on-
rechtmatig’, waren enkele van de 
nog meer vriendelijke reacties uit 
het ladingkamp, al dan niet via bran-
cheorganisaties als TLN, Fenex en 
Fenedex verwoord. Sommige boze 
expediteurs betichtten het bedrijf 
ervan een slaatje uit de problemen 
van Hanjin te willen slaan en spra-
ken van ‘lijkenpikkerij’.

Achterover leunen
Het bedrijf in kwestie voelde zich 
zwaar tekortgedaan door alle nega-
tieve reacties en benadrukte dat 
ontvangers ondanks de problemen 
bij de rederij snel over hun lading 
konden beschikken. ‘Dat hoeven we 
niet te doen, we hadden ook rustig 
achterover kunnen gaan leunen’, al-
dus een manager van het bedrijf. De 
stuwadoor vond de gevraagde ver-
goeding juist ‘heel weinig’. 
Hij zei dit in een kort geding van ne-
gen brancheorganisaties en logis-
tieke dienstverleners tegen het stu-

Consternatie  
KORT GEDING  Expediteurs boos op stuwadoor ECT  

www.weclines.com
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ECT trekt zich van de belangen van 

zijn relaties en onze klanten niets aan.

derd containers afgeleverd. Fenex 
noch de EVO hebben daar op eni-
gerlei wijze aan bijgedragen. Wij 
gaan dan ook gewoon door met het 
afl everen van containers conform 
de voorwaarden’, laat het bedrijf 
weten.
Sommige ontvangers zien zich ge-
dwongen om te betalen omdat ze 

vastzitten aan leveringstermijnen, 
bijvoorbeeld omdat spullen naar 
een beurs moeten of tijdig in de 
schappen moeten liggen. Dat was 
bijvoorbeeld het geval bij zeven 
containers, waarvoor het Rotter-
damse Trans Ocean Pacifi c For-
warding (TOP) expediteur was. 
Dat maakte begin deze week de ge-
vraagde 24.500 euro over, maar kon 
de volgende dag nog steeds niet 

wadoorsbedrijf. Dat diende vorige 
week vrijdag, slechts drie dagen na-
dat ECT zijn ‘Hanjin-procedure’ 
had gepubliceerd. De tijdsdruk op 
de zaak was zo groot dat de presi-
dente mr. De Bruin bij wijze van uit-
zondering direct na afl oop en mon-
deling uitspraak deed.
Daarin bepaalde ze dat ECT alleen 
de gebruikelijke handlingkosten 
plus een toeslag van 25 euro per vrij-
gegeven container in rekening mag 
brengen. Ze haalde ook een streep 
door de gevraagde borgstelling om-
dat de juridische basis daarvoor 
ontbreekt en bepaalde dat de uit-
spraak alleen geldt voor leden van 
de betrokken brancheverenigingen.

Verwarring
Direct na de uitspraak ontstond 
verwarring over het begrip gebrui-
kelijke dan wel werkelijke kosten. Is 
dat een vast bedrag, vergelijkbaar 
met het THC-tarief dat ladingbe-
langhebbenden gewoonlijk aan de 
rederij betalen, of kan ECT die kos-
ten voor elke container afzonderlijk 
vaststellen? De rechter bleef buiten 
die discussie: ‘Ik neem aan dat ECT 

die bedragen zonder veel moeite uit 
zijn systeem kan halen.’
Die reageerde daar begin deze week 
op met de aankondiging dat het ver-
plichte karakter van die regeling 
wordt opgeschort. Ladingbelang-
hebbenden kunnen wel vrijwillig 
blijven kiezen om de gevraagde ver-
goeding te voldoen. Later deze 
week komt ECT nog met een aan-
vullende regeling, maar de details 
daarvan waren bij het ter perse gaan 
van deze krant nog niet bekend. 
ECT maakte zich verder boos op de 
Fenex en verladersorganisatie EVO 
omdat die zouden weigeren om 
constructief te overleggen door de 
rechtszaak aan te spannen. Dat 
doorkruiste een eerder overleg over 
de kwestie. 

Vlotte afl evering
Het bedrijf vindt dat de twee belan-
genclubs de vlotte afl evering van la-
ding aan ladingbelanghebbenden 
daarmee in gevaar brengen. ‘Die 
was dankzij onze inspanningen en 
de snelle reactie van veel logistieke 
dienstverleners juist goed op gang 
gekomen. Er zijn al meer dan hon-

over de bewuste containers be-
schikken.

Buik vol
TOP-directeur Menno Benningshof 
heeft er zijn buik van vol. Hij zegt 
vrijwel fulltime met de Hanjin-pro-
blematiek bezig te zijn, evenals een 
aantal van zijn medewerkers. ‘Dan 

is het wel heel wrang om te moeten 
constateren dat ECT zich niets aan-
trekt van de belangen van zijn rela-
ties en onze klanten’, aldus Ben-
ningshof. Hij vindt dat ECT zijn 
toch al fragiele reputatie te grabbel 
gooit door ondanks de rechterlijke 
uitspraak forse vergoedingen voor 
de afgifte van Hanjin-containers te 
vragen. Volgens hem komt die op-
stelling de positie van de Rotter-

damse haven niet ten goede.
Tijdens de zitting bleek dat er onge-
veer 3.100 containers van de Zuid-
Koreaanse rederij op de Delta- en 
Euromax Terminal van ECT ston-
den, waaronder zo’n 700 lege. Eer-
der wilde ECT die aantallen niet 
noemen. Niet verwonderlijk dus dat 
het bedrijf een speciale Hanjin Desk 
heeft opgezet, waar een stuk of vijf 
medewerkers proberen om de pro-
blemen op te lossen.
‘Hoe het ook kan’, liet RWG zien, 
zegt Benningshof. Ook daar staan 
Hanjin-containers, die de stuwadoor 
vrijgeeft tegen een vergoeding van 
150 euro voor gewone containers en 
300 voor specials. De  stuwadoor re-
kent geen borg en staat verladers toe 
de containers bij depots elders in 
Rotterdam in te leveren. ‘Ook over 
die bedragen kun je twisten, maar 
het is wel een klantvriendelijke be-
nadering’, zegt Benningshof.
Volgens ECT is de situatie bij RWG 
onvergelijkbaar: ‘Het maakt nogal 
wat uit of er ergens een paar contai-
ners staan of dat je duizenden con-
tainers uit je operationele proces 
moet halen.’

over Hanjin-procedure Rotterdam
  en omgekeerd

Foto: ECT
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RAAD & RECHT

TAFKAP – ‘The Artist Formerly Known as Prince’ – had diverse 
nummers die bepaald als controversieel kunnen worden 
gezien. Zijn nummer Controversy – toen nog gezongen in zijn 
hoedanigheid als Prince – valt in deze categorie. In Controversy 
vroeg Prince aandacht voor levensvragen die nog steeds actueel 
zijn, zoals seksualiteit, godsdienst en het ‘zijn’. Over deze on-
derwerpen bestaat niet echt overeenstemming in de wereld.

In de fi scaliteit kunnen verschillende tegengestelde visies grote 
fi nanciële gevolgen hebben. Een recent voorbeeld is Apple: vol-
gens de Europese Commissie dient Apple 13 miljard euro (ex-
clusief rente) aan ongeoorloofde staatssteun terug te betalen. 
Volgens Apple en bijvoorbeeld de Ierse regering is dit niet juist. 
Diverse belastingspecialisten hebben zich hierover uitgelaten 
of gaan dat nog doen. Wat er ook van zij: overeenstemming 
over de uitkomst is er nog niet.

Binnen de fi scaliteit geldt vaak dat voorkomen beter is dan 
genezen. Vooraf goed en gedegen fi scaal advies inwinnen heeft 
dan ook de voorkeur. Desalniettemin is het mogelijk – zeker 
door het internationale karakter van de sector transport en 
logistiek – dat een verschil van inzicht ontstaat met een of 
meerdere belastingautoriteiten. In Nederland is het veelal goed 
mogelijk om met de belastingdienst argumenten uit te wisselen 
zonder dat dit onmiddellijk tot procedures hoeft te leiden. In 
andere landen hanteert de belastingdienst ander beleid: inval-
len met militaire ondersteuning en provocerend machtsver-
toon schijnen niet ongewoon te zijn.

Desalniettemin is het ook in Nederland goed om bij (uitzicht 
op) een verschil van inzicht met de belastingdienst gesprek-
ken goed voor te bereiden en daarvoor het nodige huiswerk te 
verrichten. De discipline ‘Tax Controversy’ ziet hierop. Door 
middel van deze specialisten wordt het gemakkelijker om vanaf 
het eerste moment van een geschil met de Belastingdienst een 
betere benadering te kiezen. Indien er een verschil van inzicht 
ontstaat of kan ontstaan met de inspecteur, is het van groot 
belang dat de fi scale positie ‘in control’ is. Dat wil zeggen dat 
de sterke en (mogelijk) zwakke punten in de fi scale positie van 
een onderneming bekend en onder controle zijn, dan wel op 
korte termijn in kaart kunnen worden gebracht. Indien dan een 
geschil met de fi scus zou ontstaan, is het mogelijk om vanaf het 
begin goed weerwoord geven. Voorkomen is echter beter.

In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om discussies te 
voorkomen. De Belastingdienst heeft namelijk vergaande 
bevoegdheden als het gaat om het vergaren van informatie. 
Belastingplichtigen zijn in beginsel verplicht tot antwoorden en 
medewerking aan onderzoeken, ook als dat hun fi scale positie 
mogelijk zou verslechteren. Toch blijken er in de praktijk 
mogelijkheden te zijn verstandig om te gaan met deze verplich-
tingen, zoals bijvoorbeeld bij inlichtingenverzoeken uit het 
buitenland of boekenonderzoeken. Hierdoor kan veel ellende 
worden voorkomen. Complexe boekenonderzoeken waarbij de 
fi scus de gehele administratie onderzoekt, zijn in Nederland 
zeer zeldzaam. Veelal beperkt de fi scus zich tot een deelonder-
zoek, vaak in de vorm van een steekproef. Hoe kun je het beste 
op steekproeven reageren? Te vaak blijkt men daar het initiatief 
aan de fi scus te laten, dat blijkt achteraf onhandig te zijn, ook 
daar past het ‘in control’ te zijn.

Tot slot: de belangrijkste techniek is het ‘on speaking terms’ 
blijven met de behandelend inspecteur. Prince zong over Con-
troversy. De Europese Commissie heeft diverse multinationals 
– zoals Apple en Starbucks – voor de rechter gedaagd en haar 
visie verschilt in ieder geval met die van de belastingplichtige. 
Desalniettemin kan ook op kleinere schaal – via Tax Contro-
versy – veel geld en tijd bespaard worden.

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT 
www.mazars.nl  

Controversy

HT

In het Aqualab met een klein bootje. De dronehaven maakt een volgende stap mogelijk.  Foto: Ries van Wendel de Joode

OEFENTERREIN  Bemanningloos varen kan in Rotterdamse Dokhaven

van circa 15 centimeter. Dat geeft een 
aardige indicatie van hoe een drone 
zich zal gedragen in buitenomstan-
digheden. ‘Maar je komt er pas ach-
ter hoe ze echt functioneren als ze in 
een echte haven met golven, wind en 
tij rondvaren. Bovendien kun je daar, 
anders dan hier binnen, op gps va-
ren’, vertelt engineer Jan Scholtens, 
die inmiddels een serie drones heeft 
gebouwd. Met zijn team legt hij zich 
nu toe op constructie van modulair 
opgebouwde vaartuigjes. Die zijn 
snel op maat te maken voor de klant. 
Baggerbedrijven en inspectiedien-
sten behoren tot de gegadigden: die 
kunnen (onderwater)drones met 
sensortechniek gebruiken voor on-
derzoek van bijvoorbeeld waterkwa-
liteit of sediment. 

Testvaart
De drones in het Aqualab bestuurt 
hij vanachter een nagebouwde 
scheepsbrug. Deze simulator krijgt 
er in de toekomst enkele taken bij. 
De vaartuigen in de Dronehaven 
worden straks ook aangestuurd via 
dit beeldscherm. Studenten van 
maritieme opleidingen kunnen er 
straks ook oefenen in de omgang 
met onbemande vaartuigjes: voor 
hen zijn drones ook iets nieuws.
Het robotvaartuig van RanMarine 
dat straks de Rotterdamse havens 
moet gaan opruimen – buikinhoud 
500 kilo afval - zal ook zijn eerste 
testvaart maken in de Dronehaven. 
Varen buiten de Dronehaven kan nu 
alleen nog maar met een (evene-
menten)vergunning. Is daadwerke-
lijke introductie van grote zelfva-
rende vrachtschepen geen verre 
toekomstmuziek? Verheijen: ‘Met 
de huidige stand van de techniek zal 
het eenvoudiger zijn om met grote-
re schepen te varen, want die heb-
ben minder last van wind, golven en 
getijdenwerking. Wetgeving en de 
mens achter de besturing van de 
techniek zijn echt de grootste uitda-
gingen.’

EDO BEERDA

 
Wie een reder vraagt naar welke 
toekomstontwikkeling hij het 
meest uitkijkt, krijgt negen van 
de tien keer hetzelfde antwoord: 
bemanningloos varen. De Drone-
haven van RDM Rotterdam wil 
door experimenteren de belang-
rijkste obstakels opruimen.
 
In de Dokhaven kunnen sinds dit 
weekend waterdrones naar harte-
lust rondvaren in een gebied van 
zo’n 4000 vierkante meter. Het Ha-
venbedrijf Rotterdam heeft het stuk 
havenbekken uit de reguliere vaart 
genomen en vrijstelling van regel-
geving verleend. ‘Elke drone die in 
staat is objecten te ontwijken en 
niet kan zinken, kan bij ons worden 
getest’, vertelt Peter Verheijen (Ho-
geschool Rotterdam), die de leiding 
heeft over de Dronehaven. ‘Wij wer-
ken hier aan de toekomst van de 
scheepvaart.’
Het zal nog wel een paar decennia 
duren voor de eerste containerreus 
volledig op afstand bestuurd aan-
meert op de Tweede Maasvlakte. 
Maar technisch is het al mogelijk. Re-
gelgeving is nog het grootste obsta-
kel, en die wordt pas aangepast als is 
aangetoond dat bemanningloos va-
ren absoluut veilig is. Daarom is een 
uitvoerig testprogramma noodzake-
lijk. Eerst nog lokaal, wereldwijd alle 
neuzen naar één kant krijgen vergt 
nog een lange weg. Met de unieke ex-
perimenteerlocatie die zaterdag offi  -
cieel openging moet Rotterdam we-
reldwijd koploper worden in het 
onderzoek op het gebied van aqua-
drones. De Dronehaven zal onder 
meer worden gebruikt door de par-
tijen die zich hebben verenigd voor 
de subsidieaanvraag Sovereign@sea, 
bedoeld voor ontwikkeling van be-
manningloos varen. Onder anderen 
TU Delft, Universiteit van Amster-
dam, Universiteit Leiden, Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Nederland-

se Defensie Academie, MARIN en 
TNO willen die subsidie gebruiken 
voor onderzoek naar ontwerp, wet-
geving, betrouwbaarheid en voorko-
men van aanvaringen. Het moet ook 
meer duidelijkheid brengen over la-
dingverantwoordelijkheid en verze-
keringen. Hogeschool Rotterdam 
participeert door het beschikbaar 
stellen van de Dronehaven, het 
Aqualab en een brugsimulator op 
RDM. Rotterdam Mainport Univer-
sity stelt bemanningen beschikbaar 
voor besturing op afstand. 
 
Motorschip
De subsidieaanvragers hopen een 
prototype te ontwikkelen dat bin-
nen vijf jaar in de Rotterdamse ha-
ven kan rondvaren. ‘We denken aan 
een motorschip van vijf tot vijftien 
meter waarmee we op grotere 
schaal proeven kunnen doen’, zegt 
Verheijen. Niet toevallig heeft Ver-
heijen een achtergrond als kapitein 
en onderzoeker van maritieme cala-
miteiten van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid. Vanuit beide vakge-

bieden is veel kennis nodig om dro-
nes te perfectioneren. ‘Daarbij moe-
ten we zeker de menselijke factor 
niet vergeten.’
De afgelopen anderhalf jaar werd op 
RDM Rotterdam al driftig geëxperi-
menteerd met robotvaartuigjes. In 
het Aqualab, een bassin van 20 bij 10 
bij 1 meter, varen bootjes van een half 
tot anderhalve meter rond. Een golf-
schotsysteem kan golven creëren 

Haven voor drones 

Pas in een echte 

haven zie je hoe 

ze functioneren.
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Stuk voor stuk 
geladen
Volgens de strengste defi nitie is breakbulk conventionele 

lading, waarbij goederen individueel in het ruim worden 

gestuwd, in tegenstelling tot lading in containers. 

Stukgoed dus. Discussiepunt is voor sommigen

of auto’s ook onder breakbulk vallen. De

wagens worden stuk voor stuk geladen

en gelost – maar ze staan lang niet

altijd in een ruim, zoals hier te

zien is op de Merwede. 

LINER SERVICES & PORT AGENCIES • CHARTERING • STEVEDORING & WAREHOUSING • LOGISTICS SERVICES

TRS NV • Ouland 37 • B 2030 Antwerpen • BELGIUM • Phone : +32-(0)3-543 81 00 • Fax : +32-(0)3-543 81 81
info@trseurope.com • www.trseurope.com

TRS Europe

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

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

Specialisten in transport en logistiek vindt u via het medium dat 

de weg kent in de markt. 

Uw selectie begint op

Zoeken
wordt

vinden.

Foto: Ries van Wendel de Joode
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Breakbulk mag in tonnen 

niet groot zijn, het levert 

veel werkgelegenheid op.

BREAKBULK
Breakbulk is een type lading dat per stuk wordt 

vervoerd; het heet daarom ook wel stukgoed. 

Voorbeelden zijn staal, papier, pallets en buizen. 

Lading in containers valt eigenlijk buiten deze 

categorie. Onder de ruimere defi nitie vallen ook 

projectlading en lading op wielen (ro/ro). 

AMSTERDAMSE CIJFERS
De gecombineerde volumes van de breakbulk-, 

ro/ro- en/of containerterminals in Amsterdam.

 

Jaar       Volume (in miljoenen ton)

2013      3,1

2014      2,9 

2015      2,8 

2016      3,1 (prognose)

Amsterdam 
als alternatief

het netvlies van de beslissers in de keten. Dit willen we 
verbeteren door actiever te worden in vooral Duitsland. 
Onze boodschap: Amsterdam is een goed alternatief.’
 
Offshore
Door ondersteuning te bieden (faciliterend, operatio-
neel en fi nancieel), hoopt het havenbedrijf ook meer 
nieuwe breakbulkpakketten te vangen. Van der Hoest: 
‘Binnen de term breakbulk wordt ook vaak projectla-
ding meegenomen. Hoewel meestal niet aangeduid als 
breakbulk, speelt de overslag van projectlading voor de 
off shore-windindustrie – denk aan turbines, rotorbla-
den en monopiles-funderingen – een grotere rol in de 
verschillende, van oorsprong breakbulkhavens en -ter-
minals in Noordwest-Europa. Samen met AYOP (Am-
sterdam IJmuiden Off shore Port) is het havenbedrijf 
actief in deze sector en benaderen we de markt met de 
Amsterdamse propositie, die zeker in relatie tot de 

Uiteraard bracht ook Anthony van der 
Hoest, clustermanager logistiek Ha-
venbedrijf Amsterdam, eind mei een 
bezoek aan Breakbulk Europe in Ant-
werpen. Om daar – met meer dan 350 
exposanten is het Europa’s grootste 

beurs op het gebied van traditionele breakbulk- en 
cargo-logistiek – een positieve sfeer te ervaren. Van der 
Hoest: ‘Maar de business blijft volatiel.’
Dat de Amsterdamse haven (als een van de oorspron-
kelijke participanten) deelnam aan de beurs is niet gek. 
Die speelt binnen Europa een aanzienlijke rol op het 
terrein dat breakbulk heet. Wat niet verhindert dat Ant-
werpen en Rotterdam veel meer breakbulkladingen 
overslaan. Kijkt Van der Hoest naar de volumecijfers 
van genoemde havens, dan concludeert hij dat break-
bulk geen sterk groeiende markt is. ‘Stabiele volumes in 
2014, 2015 en ook 2016. Door de overcapaciteit in de ha-
vens staan de prijzen in de breakbulkbusiness onder 
druk; het is een buyers market. Bovendien is de markt 
van breakbulkoverslag in de range tussen Zeebrugge en 
Groningen, waartoe ook Amsterdam behoort, bijzon-
der competitief.’

Het is daarom opvallend – of juist niet – dat Havenbe-
drijf Amsterdam ruim een jaar geleden aankondigde om 
in nauwe samenwerking met de Amsterdamse termi-
nals en dienstverleners ‘de rode loper’ voor verladers 
van breakbulk uit te rollen. Met als doel meer break-
bulklading naar het Noordzeekanaalgebied te halen. 
Van der Hoest gelooft daar sterk in, want Amsterdam 
heeft de faciliteiten, ruimte voor (tijdelijke) opslag en 
goede verbindingen met het achterland. Tel daarbij, al-
dus de clustermanager, de even betrouwbare als fl exi-
bele opstelling van Amsterdam. Het initiatief lijkt eff ect 
te sorteren, want na een daling krabbelt het breakbulk-
volume in Amsterdam weer op naar het niveau van 2013 
(zie kader Amsterdamse cijfers). 
Ligt het aan Van der Hoest, dan zal in weerwil van de 
onverminderd grote concurrentie van – met name – 
Antwerpen (waar de Belgische havenstad lijndiensten 
voor breakbulk kent, daar is Amsterdam meer afhanke-
lijk van incidentele aanvoer) de opwaartse spiraal ook 
volgend jaar te herkennen zijn. Daarvoor is een heel ac-
tiedraaiboek in werking getreden. De sleutel ligt vol-
gens Van der Hoest in het direct benaderen van de be-
slissers in de keten, waaronder de grote verladers. ‘Om 
een verdere groei te realiseren, zijn we afhankelijk van 
de terminals en dienstverleners in de haven. Met deze 
partijen benaderen we de markt via beurzen en events 
proactief en doen we onderzoek. We willen awareness 
creëren over de Amsterdamse optie in Europa. Amster-
dam als breakbulkhaven staat nog niet sterk genoeg op 

CEES VISSER

Samenwerken en intensiveren: het motto bij breakbulk 
en de Amsterdamse haven. Clustermanager Anthony van 
der Hoest van Havenbedrijf Amsterdam onderkent het 
belang van deze ‘volatiele sector’ voor de Amsterdamse 
havenregio. 

nieuwe windmolenparken voor de Noord- en Zuid-Hol-
landse kust bijzonder goed te noemen is. De vaaraf-
stand vanaf daar is immers het kortst naar de zeehavens 
aan het Noordzeekanaal, dat zijn Amsterdam en IJmui-
den.’
Overal de samenwerking zoeken en intensiveren dus. 
Een vrucht daarvan is ook de ontwikkeling van AWT4 
(All Weather Terminal 4; operationeel eind 2016/begin 
2017) door het havenbedrijf en VCK. ‘De niche van 
overdekte op- en overslag is een segment waarin de ha-
ven van Amsterdam zich onderscheidt’, zegt Van der 
Hoest daarover. Wat verder moet bijdragen aan groei-
cijfers zijn een toename van hijscapaciteit tot 1.400 ton 
(te danken aan het kraanschip Conquest MB1) en de ge-
starte activiteiten van Holland Cargo Terminal (HCT), 
doelend op de op- en overslag van windmolens, assem-
blage van off shore-pijpleidingen en het afhandelen van 
ro/ro.

ROTTERDAM | Tel. 010 - 428 96 22
Site www.snoeck.nl

L A S H I N G  &  S E C U R I N G
SNOECK SERVICES BV

Bron: Havenbedrijf Amsterdam
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Foto: archief NT Gevraagd naar de redenen van de inspanningen om 
meer breakbulk naar het Noordzeekanaalgebied te 
trekken, is Van der Hoest helder: het belang ervan voor 
de grote terminals in de Amsterdamse haven, zoals dus 
HCT, maar ook United Stevedors Amerika en de termi-
nals van VCK. ‘Breakbulk brengt toegevoegde waarde. 
Het mag dan geen groot onderdeel in de overslag in de 
Amsterdamse haven zijn, het levert wel relatief veel 
werkgelegenheid op. Zeker bij conventioneel stukgoed 
zijn veel werklui nodig om een schip te laden of lossen. 
Vaak wordt het belang van de breakbulk uitgedrukt in 
tonnen lading. Maar tonnen zijn te eendimensionaal.’

Groei verwacht
De activiteiten van het havenbedrijf blijven niet onop-
gemerkt. René Finson, managing director VCK Port Lo-
gistics: ‘De support van Havenbedrijf Amsterdam voor 
ons als stuwadoor is prima. Dat zij onze haven presen-
teert als stukgoedhaven is belangrijk. Of ik nu een groei 
zie? Ik kan alleen de cijfers van de overgeslagen tonnen 
van de VCK Terminal beoordelen en die stijgen.’ Ook 
Michael van Toledo, general manager HCT, verwacht 
een groei in het breakbulksegment van ‘ten minste 10 
tot 15%’ ten opzichte van voorgaande jaren. Van Toledo: 
‘Omliggende havens investeren ook meer in het aan-
trekken van klanten met breakbulklading. Bekendheid 
geven aan het ruime scala van beschikbare faciliteiten, 
zodat verladers, rederijen en expediteurs ons weten 
te vinden, is dus cruciaal. Amsterdam biedt capaciteit, 
creativiteit én kwaliteit.’

MACS MARITIME CARRIER
SHIPPING GMBH & CO.
Grosse Elbstrasse 138, 22767 Hamburg
Phone:  + 49 40-37 67 301
Fax: + 49 40-36 97 25-0

MACS MARITIME CARRIER
SHIPPING (PTY) LTD.
P.O. Box 3422, Cape Town 8000
Phone: + 27 21-405 34 00
Fax: + 27 21-405 35 00

PORT & BOOKING AGENTS

The reliable container, reefer and multipurpose 
liner service to and from Southern Africa, 
US Gulf Area and Mexico.

HAMBURG@MACSHIP.COM                 WWW.MACSHIP.COM 
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MACS BENELUX BV
Phone: +32 (0)3 201 56 00
Fax:  +32 (0)3 201 56 30
E-mail:  antwerp@macship.com

ROTTERDAM
MACS BENELUX BV
Phone: +31-10-752 40 40
Fax:  +31-10-752 40 50
E-mail:  rotterdam@macship.com

HAMBURG
MACS LINIENAGENTUR
Phone:  +49 40-37 67 35 01
Fax: +494 03 76 73 85 01
E-mail: tschade@macship.com

LE HAVRE
SCAMAR
Phone:  02-35 19 66 66
Fax: 02-35 19 66 69
E-mail: macs.scamar.fr@sdsbo.com

LONDON
MACS U.K.
Phone:  +44-12 77-24 05 78
Fax: +44-12 77-23 97 90
E-mail: london@macship.com

LISBON
MCPAS AGENCIA 
DE NAVEGAÇÃO SA
Phone:  +35 12 11 95 23 77
Fax: +35 12 11 94 77 80 
E-mail: lisbon@macship.com
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D e bouw van de nieuwe fabriek aan diep 
water in de Rotterdamse haven vor-
dert met rasse schreden. Waar tot 
eind vorig jaar alleen een winderige 
zandvlakte lag, zijn nu de contouren 
te zien van een enorme productiehal 

waaruit binnenkort de eerste monopiles zullen rollen. 
Dat zijn de tot wel tachtig meter lange palen, die tien-
tallen meters de zeebodem in worden gehamerd en zo 
de fundering  vormen voor windmolens op zee in diep 
water.
Samen met twee Duitse staalconstructeurs heeft het 
Limburgse bedrijf een groot deel van de Noordzee-
markt voor windmolenfunderingen in handen. Tot nu 
toe produceert Sif de tot 1.100 ton zware monopiles vol-
ledig in zijn fabriek in Roermond, waarna ze in één stuk 
via Maas en Rijn richting zee worden getransporteerd, 
meestal via de haven van Vlissingen. Door de voort-
schrijdende schaalvergroting komt daar echter voor 
een deel van de productie verandering is.

Tot 250 meter hoog
Omdat de windturbines van de twee grote producen-
ten, het Duitse Siemens en het Deense Vestas, steeds 
krachtiger worden, worden ook de masten van de wind-
molens waarop ze gemonteerd worden steeds groter. 
Het record staat nu op een ‘tiphoogte’ (de bovenkant 
van de draaiende wieken) van zo’n 200 meter en dat zal 
de komende jaren waarschijnlijk richting 250 meter 
gaan. Het wachten is op de nieuwe generatie X1-turbi-
nes van Siemens, die naar verwachting een vermogens-
sprong van de 7 tot 8 Megawatt per turbine naar neer 
dan 10 MW mogelijk zal maken.
Met de groei van de molens en turbines worden uiter-
aard ook de funderingspalen steeds groter en zwaarder. 
De maximale diameter van zo’n monopile staat nu op 
acht meter en die zal de komende jaren naar verwach-
ting doorgroeien richting elf meter. ‘En dat kunnen we 
in Roermond niet meer aan’, legt woordvoerder Scato 

Rotterdam en wij konden 

elkaar snel vinden.

ROB MACKOR

Groter. Dat is de allesbepalende 

trend in de wereld van de offshore 

windenergie. Voor de Limburgse 

Sif Group is die schaalvergroting de 

reden voor een sprong voorwaarts 

richting Maasvlakte.

van der Goes uit. ‘Dat heeft deels te maken met de be-
perkingen van de fabriek zelf, maar belangrijker is het 
basale gegeven van de brughoogte over de Maas. Een 
ponton met een paal van tien meter doorsnee kan ge-
woon niet onder de bruggen door.’
Om zijn leidende positie vast te houden, moest Sif dus 
wel op zoek naar ongehinderde toegang tot de Noord-
zee. En dus startten de Limburgers begin vorig jaar een 
zoektocht waarbij verschillende alternatieven werden 
doorgelicht. Daaruit kwam Rotterdam al snel als beste 
uit de bus. ‘Het Havenbedrijf Rotterdam wil graag een 
grotere rol voor Rotterdam op de markt voor off shore 
activiteiten, dus we konden elkaar snel vinden’, zegt 
Van der Goes. Op zijn site roemt het bedrijf ‘de gewel-
dige voordelen’, die de ruim veertig hectare grote loca-
tie aan de Prinses Amaliahaven van Maasvlakte 2 biedt.
Wanneer die eenmaal op volle toeren draait, naar ver-
wachting vanaf medio volgend jaar, kan Sif er vier XL 
monopiles per week maken. Die maatvoering staat voor 
een maximale diameter van elf meter en een  lengte van 
zo’n honderd meter. Die afmetingen zijn vergelijkbaar 
met die van de oorspronkelijke Euromast uit 1960, dus 
zonder Spacetower. Die was toen 107 meter hoog, maar 
‘slechts’ 9,3 meter in doorsnee. Naast die schaalsprong 
is het uiteraard een voordeel dat ze ter plekke kunnen 
worden overgedragen aan de bedrijven, die de gevaar-
tes op zee installeren. ‘Als de paal aan de haak hangt, is 
onze rol uitgespeeld’, vat Van der Goes dat proces bon-
dig samen.

Record
Hij verwacht dat de productie deze maand al van start 
gaat met palen voor het windpark Galloper in het Brit-
se deel van de Noordzee voor de kust bij Felixstowe. Sif 
heeft opdracht voor de levering van 54 monopiles. De 
fabriek op de Maasvlakte krijgt daarmee meteen een re-
cord in handen, want met een diameter van 7,5 meter 
worden dat de grootste exemplaren die het bedrijf tot 
nu toe geleverd heeft.

Sif levert voor dit project ook de zogenoemde transi-
tion pieces, de meestal gele verbindingsstukken tus-
sen de funderingspalen en de windmolenmasten. Dat 
klinkt als een soort simpele hulzen, maar niets is min-
der waar. Volgens Van der Goes gaat het om zeer com-
plexe constructies, waar veel bewerkingen aan moe-
ten worden gedaan. Ze zijn onder meer voorzien van 
een droge kamer, waarin de stroomkabels van de 
windmolen zijn aangesloten op het onderzeese kabel-
netwerk.

Vakmanschap
Overigens blijft Roermond een belangrijke rol spelen 
want de productie van de ‘ringen’, waaruit de palen 
worden opgebouwd, blijft in Noord-Limburg plaatsvin-
den. Die worden daar met enorme wals- en lasmachines 

van stalen platen gemaakt. ‘Dat is nu precies waar de 
mensen daar zo goed in zijn, vrijwel perfect stalen rin-
gen met een maximale tolerantie van vijf millimeter 
maken. Vooral het corrigeren van de vorm na het dicht-
lassen vereist veel vakmanschap, waar je jaren ervaring 
voor nodig hebt’, vertelt Van der Goes. Plat neergelegd 
hebben ze een hoogte tot vier meter. 
Die ringen worden vervolgens overgevaren naar de 
Maasvlakte en daar in een enorme lasstraat per vijf te-
gelijk aan elkaar gelast. Dat gebeurt semi-geroboti-
seerd. Van der Goes: ‘De vier laskoppen worden door 
één operator aangestuurd.’ Die secties worden op hun 
beurt aan elkaar gelast tot complete palen. Met de nieu-

Vier Euromasten 
per week
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De monopiles 

bestaan uit aan 

elkaar gelaste 

ringen.

Foto: Sif Group

we locatie kan Sif niet alleen grotere maar ook meer 
eenheden maken. De productiecapaciteit stijgt van 
225.000 naar 300.000 ‘zwartstaal’ per jaar, zoals dat 
door staalconstructeurs wordt genoemd.
Anders dan die aanduiding doet vermoeden, zijn de 
monopiles meestal juist niet zwart, maar roestkleurig. 
Tot nu toe worden ze namelijk meestal met een onge-
verfde, ongecoate zoals dat in de sector heet, onderkant 
geleverd. Als ze toch gecoat moesten worden, moesten 
ze eerst weer naar een ander bedrijf overgebracht wor-
den. Op de Maasvlakte komt ook daar verandering in, 
want naast de constructiehal komt een aparte coating-
hal.

Jasje
Volgens Van der Goes willen opdrachtgevers steeds va-
ker volledig gecoate in plaats van deels zwartstalen pa-
len. Door ze van een beschermende laag te voorzien, 
kunnen de monopiles lichter worden uitgevoerd, wat 
per saldo tot een besparing leidt. Dat het effi  ciënter is 
om ze ter plekke van een beschermend jasje te voor-
zien, ligt voor de hand.
Voor de logistiek op de terminal, inclusief de overslag 
van de complete monopiles op installatieschepen, heeft 
Sif de Kloosterboer-groep in de arm genomen. Dat is 
geen toeval: diens BOW-terminal in Vlissingen diende 
de afgelopen jaren als verzamel- en verzendpunt voor 
bijna twintig Sif-projecten op de Noordzee. Met de ope-
ning van de nieuwe terminal verschuift die stroom van 
Vlissingen naar de Maasvlakte.
Opmerkelijk was wel dat de producent aanvankelijk een 
overeenkomst had met het eveneens Zeeuwse Verbrug-
ge als logistieke partner in het project. Die trok zich en-
kele maanden geleden echter onverwacht terug en kon-
digde aan zich toch liever op Vlissingen te willen 
concentreren. Van der Goes: ‘Wij hebben begrepen dat 
Verbrugge een andere strategische keus heeft gemaakt. 
Dat kan. Gelukkig hebben we met Kloosterboer een uit-
stekende en betrouwbare partner.’
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INNOVATIE  Automatisering zorgt voor ingrijpende veranderingen bij   

De polsslag van de 

Toegang tot breedband-
internet in procenten

Duitsland
8896

Nederland
94100

Frankrijk
7696

Groot-Brittannië
9096

Zweden
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EU 28
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4,
4 procent per jaar

groeit het volume aan pakketzendingen 

25,5 procent

zal de Duitse industrie in 2017

bijdragen aan het BBP

Industrie
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s

Privépersonen en  

Onderne   

20.037  
Privé-uitgaven per   

Aandeel van    

in het   

4.000  

Zeer snelle dataverbindingen zijn nodig om 
digitalisering te laten slagen.

3D-printing is sterk in opmars. 
Logistieke partijen kunnen deze vorm 
van printing als service aanbieden.

zullen 3D-printers over 8 tot 10 jaar 
per uur kunnen produceren.

zullen autonome vracht-
wagens geaccepteerd zijn.

Nieuwe technologie vindt haar 
weg naar de vrachtwagen. Dankzij 
autonoom werkende hulpsys-
temen voor chauffeurs zouden 
vrachtwagens nu al geautomatise-
erd kunnen rijden. Omdat de CO2-
uitstoot in het verkeer omlaag 
moet zal het veel duurzamere 
autonome rijden snel worden 
geïntroduceerd. 

100–300 onderdelen

In 2025

BREEDBANDCOMMUNICATIE

3D-PRINTERS

AUTONOME VOERTUIGEN

NIEUWSBLAD TRANSPORT 7-13 SEPTEMBER 2016

Onderzoek: Sven Bennühr; Illustratie: Melanie Köhn

DVZ / MELS DEES

Robots, drones, autonoom rijden: tal van digitale 

ontwikkelingen komen op de logistieke sector af. De 

gevolgen zullen groot zijn, zowel voor medewerkers als 

voor de opdrachtgevers van logistieke ondernemingen. 

Een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen.
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   logistieke processen
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mingen
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 ondernemingen 

 Duitse BBP 

miljard euro

kunnen bezorgrobots op één batterij-
lading afl eggen.

lagere kosten levert de inzet van robots in 
de logistieke keten op.

(1 Exabyte = 1 Trillion Bytes) zal in 2020 
wereldwijd het totale datavolume zijn.  

is het gewicht dat drones momenteel 
over een afstand van 16 kilometer kunnen 
vervoeren.

In plaats van de postbode krijgen we auto-
noom opererende robots aan de deur.

Robotsystemen zullen steeds breder ingezet worden. 
Gaat het nu nog vooral om het transporteren en 
stapelen van pallets, op korte termijn verloopt ook 
het laden en lossen gerobotiseerd.

Ongeveer de helft van de logistieke 
ondernemingen gebruikt Big Data. 
Slechts 20% van die bedrijven heeft 
analysesystemen in het proces geïn-
tegreerd. Dit aandeel zal sterk groeien.

Wetgeving staat de brede inzet van drones nog in de weg, maar zeker in 
dunbevolkte gebieden heeft deze techniek grote kansen.

5 kilometer

20–40 procent

40.000 exabyte

2,5 kilogram

AUTONOME BEZORGROBOTS

ROBOTISERING

BIG DATA

DRONES

* Cijfers uit 2014; 
 Bronnen: Destatis, Eventure- Deutschlandstudie,

 BMWi, Roland Berger Strategy Consultants, PWC/Wifor
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met andere bedrijfstakken en secto-
ren, die evenzeer verlegen zitten 
om voldoende arbeidskrachten.

Driedeling
In het buitenland – ongeveer de 
helft van de ritten van Waberer’s 
vindt internationaal plaats – komt 
het bedrijf behalve de Polen, Tsje-
chen en Slowaken uit de Visegrád-
groep ook steeds meer Roemenen 
en Bulgaren tegen, die sinds hun 

FOLKERT NICOLAI

Waberer’s komt over de brug met 
15% opslag voor zijn chauff eurs. 
Het legt zijn personeel in de wat-
ten met een eigen ‘resort’ aan het 
Balatonmeer. Geen luxe, maar 
noodzaak.

Dit jaar blijft in Hongarije een deel 
van de groente- en fruitoogst aan de 
bomen en struiken hangen. Er bo-
den zich onvoldoende seizoensar-
beiders aan om de opbrengst aan to-
maten, komkommers en appelen 
binnen te halen. Het land kampt 
met een gespannen arbeidsmarkt 
en dat hebben zeker de fruittelers 
geweten. Weliswaar meldden zich 
dit jaar 20% meer studenten om ap-
pels en perziken van hun takken te 
halen. Maar er waren er 50% meer 
nodig om de hele opbrengst veilig te 
stellen.
Dit is bovendien een werkje dat in 
een paar dagen tijd moet gebeuren, 
want anders kun je er alleen nog sap 
van maken, legt directeur Ferenc 
Ledó van het productschap groente 
en fruit uit. In Hongarije is het veel 
minder een optie om voor zulke sei-
zoensklussen buitenlanders in te 
schakelen dan in bijvoorbeeld Ne-
derland. Het land voert immers een 

uiterst selectieve immigratiepoli-
tiek en dat geldt ook voor tijdelijke 
arbeid. In Polen worden voor dit 
doel bij topdrukte Oekraïners aan-
geworven, maar Hongarije moet 
daar weinig van hebben.
Van de landen in Midden- en Oost-
Europa heeft de Hongaarse repu-
bliek veruit het meest te kampen 
met schaarste aan arbeidskracht, zo 
blijkt uit een net gepubliceerde stu-
die van zakenbankier Morgan Stan-
ley. Twee in deze regio gespeciali-
seerde onderzoekers, Pasquale 
Diana en Georgi Deyanov, conclu-
deren dat het land een fors demo-
grafi sch probleem heeft. De be-
roepsbevolking krimpt als gevolg 
van emigratie, terwijl de immigratie 
daarbij ver achterblijft. Het offi  ciële 
werkeloosheidspercentage ligt on-
der de 5%. Dit betekent niet dat één 
op de twintig Magyaren zomaar be-
schikbaar is voor werk, want er is 
een forse, zwarte of grijze, scha-
duweconomie.

Loonkosten
Volgens de Morgan Stanley-econo-
men nemen de loonkosten per een-
heid product met 4 à 5% per jaar 
toe. Verhoging van de productivi-
teit biedt daar onvoldoende com-
pensatie voor. Dat is in de vier Cen-

traal-Europese landen die samen 
de Visegrád-groep vormen – een 
soort Benelux van Polen, Tsjechië, 
Slowakije en Hongarije – een ty-
pisch Hongaars probleem. De uit-
werking ervan op de economie is 
onmiskenbaar. De bedrijfsinveste-
ringen laten een dalende tendens 
zien. De inkoopmanagers zijn, blij-
kens de augustus enquête van de 
vereniging voor logistiek, inkoop 
en voorraadbeheer, in meerder-
heid nog optimistisch, maar de in-
dex daalde in die maand wel 2,5 
punten tot 51,3.
Macro-economisch gezien doet 
Hongarije het goed. De Europese 
Commissie is lovend over het land, 
dat Europees gezien relatief mooie 
groeicijfers laat zien en erin slaagt 
de staatsschuld in gestaag tempo te 
verminderen tot de gewenste 60% 
van het bruto nationale product. De 
schuld bedraagt nu iets meer dan 
72%. Maar Hongarije laat, vindt 
Brussel, nog wel wat groeipotenti-
eel liggen. De groei, die vorig jaar 
2,75% bedroeg, zou een vol procent 
hoger kunnen uitpakken. Zo zijn de 
belastingen die drukken op vooral 
de lagere inkomens nog te hoog.
Dit schetst de achtergronden van de 
vrij spectaculaire loonsverhoging 
die wegvervoerder Waberer’s in de 

eerste helft van dit jaar voor zijn 
personeel doorvoerde, nog opge-
sierd met extra sociale voorzienin-
gen en emolumenten, waarmee het 
bedrijf een aantrekkelijker werkge-
ver wil worden. Waberer’s heeft met 
een toenemende schaarste aan 
Hongaarse chauff eurs te kampen. 
Op de arbeidsmarkt moet Wabe-
rer’s, met een vloot van 3.500 eigen 
vrachtauto’s, aangevuld met een 
groot aantal charters, concurreren 

       Chauffeurstekort: 
Hongaren            plukken vruchten
OPSLAG  Lonen in Midden-Europa stijgen sneller dan in het westen
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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

Drie grandioos mooie dagen 

gehad tijdens #whd16 op de 

Polaris van het @Loodswe-

zen, en nu gaat ze weer 

terug naar zee @robaltena  

En de winnaar dit jaar is 

Gevaarlijk Transport van 

Tiggelaar #corsozundert 

https://www.instagram.

com/p/BJ8FusPjQnC/

@corsozundert 

De trotse nieuwe YMR’s: 

Sharon, Douwe, Peter-Paul 

en Djente! http://bit.ly/

YMR16 #wereldhavendagen

@NLMaritiem 

Vrachtwagen berovingen 

volgens de ‘Roemeense 

methode’ in Nederland 

broodje aap verhaal? 

http://fb.me/7lcCLVURk

@jaclei  
 

Ontdek meer over het 

interieur van de nieuwe 

cabines van Scania. 

http://bit.ly/2bNlPNf

@ScaniaNederland 

De #PioneeringSpirit is 

weer op Maasvlakte 2!

@Maasvlakte_2 

Ondanks haar 100-jaar 

bruist P. Baas Transport & 

Warehousing van onderne-

merschap. Parel van 

vrieshuis gerealiseerd! 

@AlbertKort 

# wereldhavendagen. De 

stormbaan is populair op de 

stand van @STLwerkt en TLN

@WvdHeuvel 

 ‘Hanjin-toeslag’ ECT 

slechts 25 euro

 Hanjin vraagt surseance 

aan 

 Schuldeisers geven Hanjin 

geen extra tijd meer

 Juridisch gevecht rond 

Hanjin barst los

 Het opvallendste nieuws 

van Taco van der Valk, AKD

 ECT geeft Hanjin-contai-

ners tegen betaling vrij 

 Cosco schrijft verlies van 

1 miljard dollar

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL
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toetreding tot de Europese Unie 
juist de Midden-Europese vervoer-
ders zwaar beconcurreren. We zien 
in ons werelddeel nu een driede-
ling ontstaan. West-Europese 
transporteurs concentreren zich 
noodgedwongen steeds meer op de 
eigen nationale markt, waarop ze 
zich met gespecialiseerd en hoog-
professioneel uitgevoerd transport 
kunnen handhaven. Midden-Euro-
pese vervoerders winnen in het in-
ternationaal vervoer nog altijd ter-

rein, maar hun loonkostenvoordeel 
begint te slinken en ze worden in 
de rug aangevallen door concur-
renten uit het oosten, die zich 
steeds meer op de Midden- en 
West-Europese wegen komen mel-
den.
Hongarije heeft daarbij een extra 
probleem, zegt Morgan Stanley. In 
het algemeen ligt het winstniveau in 
de andere Visegrád-landen gemid-

opgerichte Visegrád-groep tot de 
Unie toetraden, al wel aanzienlijk ge-
stegen. De Tsjechen staan er nog iets 
beter voor, de Slowaken en de 
Hongaren iets minder. In elk van 
deze landen wordt arbeid, en wor-
den ook chauff eurs, in hoger tempo 
duurder dan in het westen. Dat zet 
de marges onder druk en vermindert 
dus de speelruimte om de vrachtta-
rieven nog verder te verlagen.

Mondiger
Daarmee is een ‘eff en speelveld’ in 
het Europese goederenvervoer ze-
ker nog niet bereikt, maar het ogen-
blik komt wel nader. Poolse, Hon-
gaarse en Tsjechische chauff eurs 
zijn, doordat ze schaarser worden, 
mondiger geworden en zullen zich 
steeds minder op een rit naar het 
westen laten sturen om daar vast te 
stellen dat ze voor hetzelfde werk 
veel minder krijgen betaald dan hun 
westerse collega’s. Diana en Deya-
nov, de onderzoekers van Morgan 
Stanley, voorzien dat dit ook bedrij-
ven die vooral met goedkopere 
chauff eurs uit het oosten werken, 
zal dwingen hun vrachtprijzen te 
verhogen. Voor verladers is dit geen 
goed nieuws, maar voor hun wester-
se logistieke dienstverleners kan 
het de redding betekenen.

deld aanzienlijk hoger dan in Hon-
garije. Poolse en Tsjechische bedrij-
ven kunnen de krimp van hun 
marges als gevolg van stijgende lo-
nen nog wel opvangen zonder hun 
prijzen te moeten verhogen. Hon-
gaarse ondernemingen zijn daartoe 
minder goed in staat. Vooralsnog 
geldt dit voor Waberer’s niet. Het 
kon prima halfjaarcijfers overleg-
gen en wist, mede dankzij de lage 
brandstofprijs, die 30% van de tota-
le kostenstructuur uitmaakt, on-

danks de loonsverhoging nog op 
kosten te besparen.
De loonontwikkeling in de Visegrád-
landen laat zien dat de grootste ver-
schillen tussen het westen en het 
midden van Europa langzaam ver-
minderen. Nog steeds is het gemid-
delde Poolse arbeidsinkomen slechts 
iets meer dan tweederde van het Eu-
ropese gemiddelde, maar het is sinds 
2004, toen de leden van de in 1991 

Een ‘effen speelveld’ in Europa is er 

nog niet, maar het komt dichterbij.
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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? 

• 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

NATIONALE DISTRIBUTIEDAG
13 OKTOBER
NDL/HIDC organiseert in samen-

werking met Tilburg de Nationale 

Distributiedag (NDD), hét logistieke 

jaarcongres van Nederland. Tijdens 

het congres staat een actueel logis-

tiek thema centraal. 

• ndl.nl

AGENDA

Zo’n 380.000 mensen brachten afgelopen weekend een bezoek aan de Wereldhavenda-

gen in Rotterdam. ‘Mensen liepen rijen dik over de Erasmusbrug en langs de kades’, liet 

een woordvoerder van de organisatie weten. De ‘Aeolus’, een schip met poten dat wordt 

ingezet bij het transport en het plaatsen van windmolens op zee, en activiteiten van de 

marine waren de grote publiekstrekkers. Als vanouds waren de reddingsdemonstratie 

met een helikopter, de sloepenrace en het ‘straatje keren’ van P&O Ferries populair bij het 

publiek. Lange rijen stonden er bij de schepen die mensen van de Wilhelminakade naar de 

Willemskade brachten en vice versa, want ‘meevaren is natuurlijk de ultieme maritieme 

ervaring op zo’n dag’, aldus een bezoeker. 

Dit jaar ook een recordaantal van zesduizend scholieren en studenten die het evenement 

bezochten. Onder de naam ‘Expeditie Wereldhaven’ was voor hen een speciaal program-

ma georganiseerd om zoveel mogelijk jongeren in aanraking te brengen met de vele 

facetten van de haven en de maritieme sector. Directeur Stichting Wereldhavendagen 

Sabine Bruijnincx: ‘Het is ons doel om in de komende edities hun betrokkenheid nog 

groter te maken. Hierdoor blijven we aansluiten bij de beleving van deze jonge doelgroep. 

Zij zijn immers belangrijk voor de toekomst van onze haven.’ Volgende week wordt 

begonnen met de organisatie van de 40e editie. Die wordt extra bijzonder. Bruijninckx: 

‘Dan moeten de mensen echt komen kijken.’ Foto’s: Nathalie Montfoort

Overvolle kades op 39e editie Wereldhavendagen
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Eric de Wit is 

toegetreden tot 

het manage-

mentteam van 

Van Duuren 

Districenters. 

Hij zal bij Van 

Duuren leiding 

geven aan een nieuwe business 

unit ‘Direct Deliveries’ voor 

zendingen van 2.500 kilo of meer. 

De Wit is twintig jaar actief 

geweest bij Norfolkline Group, 

waarvan zes jaar als director 

logistics. 

Matthijs van 
Doorn is per 

1 september 

aangesteld als 

manager van 

de afdeling 

Logistics van 

het Havenbe-

drijf Rotterdam. Hij trad ruim een 

jaar geleden in dienst als business 

manager forwarding. Het 

Havenbedrijf streeft ernaar om de 

haven van Rotterdam te ontwik-

kelen tot dé logistieke hub van 

Europa. Van Doorn, die voor hij bij 

het Havenbedrijf kwam werken 

verschillende functies bij TNT 

(Express) bekleedde, volgt Wouter 

van Dijk op die een functie heeft 

aangenomen bij ProRail.

Kenniscentrum 

Duurzame 

HavenStad van 

Hogeschool 

Rotterdam 

benoemt Ron 
van Duin tot 

lector Haven- 

en Stadslogistiek. Hij gaat zich 

richten op de wijze waarop, met 

de inzet van nieuwe technologie 

en systemen, de mobiliteit en 

bereikbaarheid in Rotterdam 

duurzaam kan worden verbeterd, 

terwijl de havenstad zich tegelij-

kertijd kan blijven ontwikkelen. 

Van Duin promoveerde in 2012 

aan de TU Delft op het proef-

schrift dat handelt over logistieke 

conceptontwikkeling in een 

multi-actoromgeving.  

Per 1 september 

2016 is Kees 
Turnhout 
benoemd tot 

plaatsvervan-

gend directeur 

van NV Port of 

Den Helder. 

Hij werkt na zijn functioneel 

leeftijdsontslag bij de Koninklijke 

Marine sinds 1 februari bij Port of 

Den Helder. Samen met de in april 

dit jaar aangetreden algemeen 

directeur Jacoba Bolderheij, 
maakt Turnhout deel uit van het 

managementteam van NV Port 

of Den Helder. Turnhout is hoofd 

van de afdeling Infrastructuur 

& Ruimte. Hij richt zich op de 

infrastructurele ontwikkeling van 

de haven.

Kees-Jan Mes is de nieuwe 

algemeen directeur van Pon 

Power B.V. Hij volgt in deze functie 

Patrick van Alem op die eerder dit 

jaar werd aangesteld als senior 

vice president van de Pon Power 

group. Mes werkt al Jaren in de 

marine industrie. Hij startte bij de 

Koninklijke Marine en heeft 

verschillende functies bekleed bij 

Imtech Marine voordat hij in 2014 

voor Pon Power ging werken in 

de rol van vice president marine, 

head of Group strategy en 

directeur van Sitech Group.

PERSONALIA
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24 De Marge

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam tijdens 
de opening van de Wereldhavendagen.

Rotterdam is een 
excellente haven, 
Singapore is een 
goede haven.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

De haaien zwommen al enige tijd rond en maakten afspraken 
met elkaar. Dit wil ik en dat mag jij hebben. Vette buit, daar 
waren ze het over eens. Het schip maakte al aardig water en 
de zee was roerig. Over een kwartiertje gaat het kopje onder, 
schatte een ervaren haai. Er verzamelden zich ook alvast wat 
meeuwen aan de einder, die uit waren op de resten. Diep onder 
de zeespiegel verheugde het plankton zich op de allerlaatste 
kliekjes. Een walvis maakte zich op voor zijn eigen feestmaal.

Er is weinig over, constateerde de bewindvoerder in Seoel. 
Meer dan de helft van de vloot is gecharterd en daar kunnen 
we dus niks mee. De eigen assets zijn niet erg courant en er 
rusten enorme vorderingen op de lading. Een doorstart zie ik 
in de huidige markt niet echt zitten. De naam van de rederij 
is natuurlijk waardeloos geworden. Je kunt er Hyundai van 
maken. De lamme helpt de blinde. Maar feitelijk is het met dit 
stukje scheepvaarthistorie dus wel gedaan. Ik zou de put maar 
dempen, want het kalf is verdronken.

Een advocaat strikte zijn befje en pakte zijn aktentas in. Een 
uitpuilend dossier, een pakje brood en een portemonnee met 
geld voor een espresso naast het gerechtsgebouw. Hij wreef 
zich in de handen. De komende jaren was er werk aan de 
winkel. Containers moesten worden losgekregen uit het stack 
van terminals. Net wilde hij het kantoor uitgaan op weg naar de 
rechter. Maar daar belde alweer een verlader die zijn zaak aan 
hem wilde toevertrouwen.

Zittende magistraten bogen zich over de stukken om een voor-
ziening op korte termijn te treff en. Wat een puinhoop, zeiden 
de jonkies tegen elkaar. Een oudgediende suste. Ik heb het nog 
wel erger meegemaakt, zei hij. Het is eigenlijk een heel over-
zichtelijke zaak. Een totaal uitgewoond bedrijf, een oude walvis 
aangevallen door twintig orka’s. Vraag je het mij, dan moet je 
het beest maar laten aanspoelen en rustig in slaap brengen.

Een Koreaanse ambtenaar vulde kruiwagens met won’s uit 
de schatkist. Hij stak er, besmuikt glimlachend, zelf ook een 
paar pakjes van in zijn stofjas. Het geld werd namens de staat 
in grote pakketten naar de schuldeisers gezonden. Zo, zei Lee 
tegen zichzelf. Bedrijf gered en Lee kan zich ook weer aardig 
redden. Hij bestelde een taxi naar het restaurant.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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Nedlloyd en P&O gaan 
hun activiteiten in het 
maritieme container-
vervoer samenvoegen. 
De nieuwe combinatie 
met de naam P&O Ned-
lloyd Container Line 
wordt met een omzet 
van bijna 6,6 miljard
gulden en een vloot van 
112 schepen een van de 
grootste partijen op 
deze markt. Beide con-
cerns nemen een belang 
van 50% in de combinatie.
Met de samenwerking in de lijn-
vaart denken Nedlloyd en P&O per 
jaar ongeveer tweehonderd miljoen 
dollar te kunnen besparen. Onge-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Nedlloyd en P&O gaan samen
7 september 1996
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sen bij agentschappen in 
de rest van de wereld in 
gevaar. 
De nieuwe combinatie is 
in omvang vergelijkbaar 
met Maersk, Evergreen 
en Sea-Land. Het hoofd-
kantoor van de onderne-
ming komt bij P&O in 
Londen, maar het Euro-
pese hoofkantoor en het 
vlootbeheer komen in 
Rotterdam, de thuisha-
ven van Nedlloyd.

Beide ondernemingen kennen el-
kaar goed door hun samenwerking 
op een aantal vaargebieden. De be-
drijfsculturen sluiten goed op el-
kaar aan.

veer 1400 van de 9400 banen van 
beide partners verdwijnen. In Ne-
derland vervallen driehonderd ar-
beidsplaatsen.
Verder komen vooral arbeidsplaat-

Nogg nnieeett ooonline?
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weest, ik wist niet eens dat Tilburg 
een containerhaven had.’ 
‘De Piushaven in het centrum van 
de stad was de eerste keuze, maar 
omdat de gemeente daar geen kade-
feest wilde zijn we naar een andere 
locatie gaan zoeken’, legt Marc van 
Rijen uit, initiatiefnemer van het 
FloatFest 013. Een alternatief werd 
gevonden in de binnenvaarttermi-
nal. Versteijnen over zijn medewer-
king: ‘We vonden het een leuke ma-
nier om de terminal op de kaart te 
zetten. Een stukje marketing en een 
manier om voor de regio iets terug 
te doen. We hebben in Tilburg nu 
eenmaal twee locaties die dominant 
aan het water liggen. Als mensen zo-
iets willen organiseren, komen ze 
snel bij ons uit. Lading wordt van-
wege het feest op de andere locatie 
bij Vossenberg afgehandeld.’
Maar de hamvraag: gaat de havendi-
recteur zelf ook dobberen? Hij lacht 
wat. ‘Morgen moet ik de Ten Miles 
lopen, dus ik denk het niet.’

MALINI WITLOX

Het lijkt een grap. ‘De Barge Ter-
minal Tilburg is 3 september het 
decor van het allereerste Float-
Fest in Nederland’, zo staat in de 
uitnodiging op Facebook.

Heeft de Tilburgse binnenvaartter-
minal te maken met een grapjas die 
haar eigen Project X wil organise-
ren? Nee, Will Versteijnen, direc-
teur bij de GVT Group of Logistics, 
bevestigt dat het serieus is. Deze za-
terdag varen op het Tilburgse ka-
naal geen grote schepen die contai-
ners komen laden en lossen. In 
plaats daarvan dobberen dames en 
heren in bikini of zwembroek op het 
water, gewapend met luchtbedden, 
zwembadjes, opblaasbare krokodil-
len en rubberboten. Al wat drijft 
mag mee en bij het warehouse van 
Versteijnen worden de attributen 
nog eens longvriendelijk met een 
compressor opgeblazen. Honderd 

meter verderop draaien dj’s muziek 
op een binnenplein dat is gecreëerd 
door verschillende containers in 
een vierkant te plaatsen.
Negenhonderd mensen hebben 
zich vooraf aangemeld via Facebook 
en nog eens drieduizend mensen 
hebben de interesseknop ingedrukt. 
Als puntje bij paaltje komt, valt de 
belangstelling echter tegen. Zo rond 
vier uur dobberen grofweg tachtig 
objecten op het water en zijn er on-
geveer vijfhonderd mensen binnen, 
met name studenten. Jammer, want 
vergelijkbare dobberfeestjes in 
Utrecht (Rubberboot Missie) en 
Groningen (Floating Paradise) wa-
ren een enorm succes.

Eindelijk
Veel Tilburgers blijken eenvoudig-
weg de terminal niet te kunnen vin-
den. ‘Blij dat we er eindelijk zijn’, 
zuchten twee deelnemers die gewa-
pend met roeispanen bij de ingang 
staan. ‘We zijn hier nog nooit ge-

FLOATFEST  Dobberen in een binnenvaartterminal

Sommige Tilburgers weten nu eindelijk dat de stad een containerhaven heeft. Foto: NT

Drijven in Tilburg
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