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ACM-SPOORMONITOR  Goederenvervoer voelt zich achtergesteld bij reizigersvervoer

FOLKERT NICOLAI

De gebruiksvergoeding voor het 
spoor moet 40% omlaag wil 
spoorvervoer goed kunnen con-
curreren met wegvervoer en bin-
nenvaart.

Dat zegt Koninklijk Nederlands 
Vervoer (KNV) in reactie op de on-
langs verschenen nieuwe ‘spoormo-
nitor’ van de Aurotiteit Consument 
en Markt (ACM). Onderzoek van de 
ACM onder spoorgebruikers lever-
de in het goederenvervoer veel 
klachten op. Bedrijven hikken voor-
al aan tegen de volgens hen te hoge 
kosten die ze moeten maken om 
toegang tot het spoor te krijgen.
De kosten van de gebruiksvergoe-
ding zijn onder het nu demissionai-

te komen, terwijl personentreinen 
in veel gevallen voorrang krijgen.
De ACM kondigt eigen onderzoek 
aan naar de betaalbaarheid en be-
schikbaarheid van spoorcapaciteit. 
Ook wordt bekeken of de werkwijze 
van ProRail, die deze capaciteit over 
de gebruikers moet verdelen, wel 
voldoet. Ook de vaststelling van de 
hoogte van de gebruiksvergoeding 
wordt onder de loep genomen. Dat 
onderzoek vindt dit jaar plaats.
Door de liberalisering van het spoor 
zijn er, aldus de ACM, meer aanbie-
ders van goederenvervoer op het 
spoorwegnet gekomen. In 2010 wa-
ren er vijftien operators op het net 
actief, inmiddels 21. De verlader 
heeft dus meer keuze gekregen.

deren. Die dwingt spoorvervoer-
ders weer het gemengde net op, 
waarop moet worden geconcur-
reerd met het reizigersvervoer. 
Maar daar neemt de schaarste ook 
toe wegens het groot onderhoud 
waarmee ProRail is begonnen. Ver-
voerders vinden, blijkt uit de ACM-
spoormonitor, dat ProRail zijn 
werkzaamheden beter had moeten 
afstemmen met die in Duitsland.
Het spoorgoederenvervoer vindt 
dat ProRail, dat sinds de opheffi  ng 
van Keyrail enkele jaren geleden het 
beheer over de Betuweroute heeft 
gekregen, zijn werk steeds beter in 
de vingers heeft gekregen. Maar ze 
zien ProRail toch vooral als de be-
heerder van het gemengde net, 
waarop goederentreinen maar moe-
ten zien aan voldoende treinpaden 

re kabinet voor goederenvervoer-
ders met vijftig miljoen euro 
gestegen. Ze zijn daarmee op het ni-
veau van die in Duitsland gekomen.  
KNV wijst er echter op dat de con-
currentiepositie van het spoor ten 
opzichte van het wegvervoer in Ne-
derland slechter is dan die in Duits-
land, aangezien wegtransporteurs 
in Nederland geen tol moeten beta-
len en in Duitsland wel.

Capaciteitsgebrek
Zowel in het reizigers- als het goe-
derenvervoer maken operators zich 
steeds grotere zorgen over het toe-
nemende capaciteitsgebrek op het 
spoornet. De aanleg van het ‘derde 
spoor’ aan Duitse kant in het ver-
lengde van de Betuweroute zal de 
beschikbare capaciteit nog vermin-

Nog dit jaar gaat de ACM onderzoek doen naar hoe en tegen welke prijs ProRail de spooorcapaciteit verdeelt. Foto:NT Archief

ACM buigt zich over
tarieven op het spoor
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De kans is groot dat het ultieme 

loonbod van de werkgevers in 

het Nederlandse wegvervoer 

het niet haalt bij de vakbon-

den. De cao-commissie van 

CNV Vakmensen is in overgrote 

meerderheid van mening dat 

het bod van tafel moet, omdat 

vooral oudere en loyale werk-

nemers er op achteruitgaan. De 

bond wijst erop dat de toeslag 

voor overuren wordt verlaagd, 

wat veel chauffeurs inkomen zal 

kosten. Werknemers die onder 

de KNV-cao vielen en nu naar 

de TLN-cao overgaan, raken ook 

nog eens extra vrije dagen kwijt, 

zegt de bond.

CNV veegt loonbod
werkgevers van tafel
WEGVERVOER

miljard 

dollar 

eist DB 

Schenker 

van KLM, 

Martinair en nog twaalf andere 

maatschappijen in rechtsza-

ken in de VS en Duitsland. Het 

gaat om prijsafspraken bij het 

vaststellen van de luchtvracht-

toeslagen. De claim heeft KLM 

intussen in New York gecoun-

terd met de eis dat Schenker 

zelf maar eerst inzage moet 

geven in de eigen tarieven en 

toeslagen aan zijn klanten.

3,3
Kartelruzie Schenker 
tegen KLM laait op

Het Duitse Rhenus heeft een 

belang genomen van 40% in 

shortseareder Arkon Shipping. 

Arkon beheert een vloot van 

120 schepen in de Europese 

kust- en containervaart. Het be-

lang werd opgebouwd bij een 

kapitaalsuitbreiding van Arkon. 

De andere aandeelhouders zijn, 

elk voor 20%, scheepsmakelaar 

Thorsten Westphal, de reders 

Herm en Stephan Jüngerhans 

en de belegger Gerd Wessels.

Rhenus, sterk in de binnenvaart, 

wil via Arkon zijn positie in de 

Europese shortsea versterken.

Rhenus stapt in 
Arkon Shipping 
SHORTSEA

Den Helder 
berust in 
helihaven 
Groningen

OFFSHORE

Heimwee 
naar Keyrail

FBI dagvaardt 
containercarriers
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‘Ladingstromen 
zullen verschuiven’
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

‘Pleurt op, krullenbol’, beet comédienne Loes Luca de fotograaf 

en schrijver dezes in plat Rotterdams toe – en dat paste in 

zekere zin naadloos in haar optreden. Tijdens het jaarlijkse 

RPPC-Havendiner, vorige week in de Maassilo in de Rotter-

damse Maashaven, presenteerde Luca, samen met pianist 

Mike Boddé, een nostalgisch Rotterdams programma. 

Bijzondere aandacht was er voor de heer links van Luca, want 

Albert Straatman maakte zijn eerste optreden als directeur 

van Rotterdam Port Promotion Council. Straatman (58) was de 

afgelopen 20 jaar actief als interim manager. Hij volgt bij het 

RPPC Marjolein Warburg op, die 13 jaar directeur was. Zij werkt 

sinds 1 maart voor Zeeland Seaports, maar was nog wel 

aanwezig bij het diner.

COMMENTAAR

Jacques Vandermeiren, de nieuwe CEO van de Antwerpse 
haven, werd eind december gevraagd wat het eff ect zou zijn op 
de Scheldehaven als de energietransitie doorzet. Het antwoord 
begon fi jntjes, met de constatering dat ‘Rotterdam er meer 
last van zal hebben dan Antwerpen’. Realistischer leek Vander-
meiren met de constatering dat een dergelijke omwenteling 
weliswaar zal doorzetten, dat het impact zal hebben, maar dat 
‘een transitie in energie lang duurt’. Daarbij is de invloed van 
de politiek ‘groot’: de CEO stelde dat ‘Nederland een energie-
akkoord kent’, terwijl België nog naar een ‘energievisie zoekt’. 

De ontwikkelingen van de laatste weken plaatsen de opmerkin-
gen van Vandermeiren in perspectief. Allard Castelein, topman 
in de Rotterdamse haven, en diens Amsterdamse collega Koen 
Overtoom ontvouwden hun visie op fossiele energie.

Wie de plannen naast elkaar legt, moet constateren dat de 
impact van de transitie inderdaad groot zal zijn, dat het proces 
veel sneller lijkt te gaan dan Vandermeiren wellicht verwacht 
en dat de invloed van de politiek op dit moment redelijk klein 
is. Maar we kunnen ook constateren dat de verschillen groot 
zijn tussen de visie aan het IJ en de ambities aan de Maas.

Rotterdam kiest voor de aanval, door de ambitie uit te spreken 
het havengebied tot ‘koploper in de energietransitie te maken’. 
Een reductie van de CO2-uitstoot van 30% in 2050 – die moge-
lijk is als de industrie effi  ciënter gaat werken – is niet voldoen-
de voor de Rotterdammers. Gestreefd wordt naar een reductie 
van 75%, mogelijk gemaakt door grootschalige afvang en opslag 
van CO2. Het Havenbedrijf gaat er daarbij zelfs vanuit dat de 
kolencentrales in de haven gewoon blijven functioneren: CO2 
wordt opgeslagen in lege gasvelden. Andere scenario’s voorzien 
in een nog verdere reductie, door biomassa in te zetten en het 
sluiten van kringlopen. In Rotterdam wordt echter (voorals-
nog) niet dwingend gestuurd op de aard van de ladingstromen 
die door de haven gaan.

Dat lijkt Amsterdam wel te willen. Nadat de afgelopen tijd al 
is geïnvesteerd in onder meer zonnepanelen en een belang is 
genomen in een windpark, is nu de tijd gekomen de ladingstro-
men te sturen. De overtuiging van Koen Overtoom, dat bijna 
alle kolen de haven uit moeten, is opvallend. Al was het maar 
omdat kolen niet alleen worden gebruikt in ‘vuile’ kolencentra-
les, maar ook in de staalindustrie. Voor die processen zijn nog 
geen vervangers voor kolen voorhanden. Nog opvallender is, 
dat Overtoom vooral aandacht heeft voor kolen in zijn streven 
de haven te verduurzamen. Nog steeds is Amsterdam de groot-
ste benzinehaven ter wereld, en voor een snelle afbouw van die 
fossiele ladingstroom keist Overtoom nadrukkelijk niet. 

Gezien de reacties van de terminals in Amsterdam, is het de 
vraag of de kolenban doorgang zal vinden. Het is voor de termi-
naluitbaters wellicht goed te weten dat Rotterdam alvast heeft 
aangegeven geen enkele ladingstroom uit te zullen sluiten. 

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Energievisie
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INTERVIEW  ERIK GROOT WASSINK, NUNNER LOGISTICS

MELS DEES

De Nieuwe Zijderoute is ‘hot’. De 
spoorverbinding tussen Europa 
en China krijgt veel aandacht, 
hoewel daarbij vooral melding 
wordt gemaakt van het contai-
nertransport. Nunner Logistics, 
een van oorsprong Oostenrijks 
bedrijf met hoofdkantoor in Ne-
derland, is succesvol met het 
transport van conventioneel 
stukgoed en breakbulk van en 
naar Centraal Azië en China. Erik 
Groot Wassink, directeur special 
products, vertelt.

De Nieuwe Zijderoute betekent 
meer dan containers vervoeren 
tussen Europa en China.
Voor ons wel. Terecht krijgt de 
Nieuwe Zijderoute veel aandacht. 
Daarbij gaat het vooral om contai-
ners, al was het alleen maar omdat 
een paar grote elektronica-fabri-
kanten op die manier hun produc-
ten transporteren. Nunner Logis-
tics vervoert ook containers, maar 
wij zetten de verbinding tevens suc-
cesvol in voor conventioneel stuk-
goed en breakbulk.

Jullie waren al actief op het traject 
vóór de term ‘Nieuwe Zijderoute’ in 
zwang kwam.
Al in de vroege jaren ’90 begonnen 
we met spoorvervoer naar het oos-
ten. Het ging daarbij vooral om 
landbouwmachines en pootaardap-
pelen. Veel Sovchozen- en Kolcho-
zen werden in die tijd ondersteund 
met kennis van Nederlandse boe-
ren, daarom vervoerden we poot-
aardappelen en machines naar oner 
meer Rusland, Kazachstan en Oez-
bekistan.  

U had het over conventionele la-
ding, dus die pootaardappelen gin-
gen toen niet per reefercontainer 
naar het oosten.
We vervoerden ze in koelwagons. Er 
reden steeds twee koelwagons, dan 
een wagon met koelapparatuur en 
vervolgens weer twee gekoelde wa-
gons. Naast pootaardappelen ver-
voerden we ook toen al veel break-
bulk voor de olie- en gasindustrie. 
En dat doen we vandaag de dag nog 
steeds.

Ruim 25 jaar, wat hebben jullie in 
die periode geleerd?
Vooral dat het belangrijk is met ei-
gen mensen de controle te houden 
op elk belangrijk punt in de route en 
in elk geval op de twee punten waar 
van spoorbreedte gewisseld wordt, 
tussen Polen en Wit-Rusland en 
tussen Kazachstan en China. Ook 
toen al deden we aan tracking & tra-
cing; destijds gebruikten we er een 
telefoonverbinding voor. Net als 
toen fotograferen we nog steeds 
elke wagon, voor en na omlading. 
We leveren niet alleen vrij aan-
komst terminal, maar ook aan huis.

Waaruit bestond destijds de re-
tourlading?
Die was er eigenlijk nauwelijks, be-
halve katoen. Veelal werden one-
way containers gebruikt die ter 
plaatse werden verkocht. Dat is te-
genwoordig wel anders.

De zijderoute is in het nieuws, wat 
is jullie analyse?
Ten eerste dat er meer is dan alleen 
containervervoer. Juist ook in 
breakbulk is een markt te winnen. 
Ten tweede zien we dat de zuidelij-
ke route aantrekkelijker wordt. Ook 
door het aansluiten van lijnen naar 
Oezbekistan, Pakistan, Afghani-
stan, India en Iran. In combinatie 
met de Chinese aanwezigheid in Pi-
raeus durven we te stellen dat er in 
de ladingstromen echt wat gaat ver-
anderen in de komende jaren.

Rotterdam gaat het merken?
Nederland raakt hoe dan ook volume 
kwijt. Vergeet niet dat de havens in 

de Baltische staten inmiddels ook 
groeien, door hun goede verbindin-
gen per spoor met Rusland en verder 
naar het oosten. Nunner’s kantoren 
in Rusland en Litouwen merken  
deze verschuiving ook. We  zien dat 
klanten via het spoor vanaf China nu 
ook direct Moskou en de Baltische 
staten aandoen, waar we vroeger 
veelal per truck vanuit de Neder-
landse havens naar Rusland reden. 

Wat kun je zeggen over het spoor 
tussen West-Europa en China?
Spoorverbindingen zijn goed in 
Rusland. Het uitgebreide spoornet 
is opgebouwd opdat het leger snel 
de uithoeken van het land kon be-
reiken met materieel. 83% van alle 
vracht in Rusland wordt vervoerd 
over het spoor. In alle staten van de 
voormalige Sovjet-Unie zijn de 
spoorverbindingen uitstekend Aan 
de grens tussen Polen en Wit-Rus-
land hebben wij een eigen terminal. 
Dat garandeert een goede afwikke-
ling van de overgang van de Europe-
se spoorbreedte naar de Russische 
spoorbreedte. Het lastigste spoor-
stuk vinden we in West-Europa, 
door de congestie op het spoor. Een 
traject van duizenden kilometers in 
Rusland, Kazachstan of China gaat 
vaak sneller dan het transport tus-
sen Polen en de begin- of eindbe-
stemming in West Europa, vooral in 
breakbulk is dit een issue. 

Er zijn inmiddels meerdere routes 
in gebruik naar en van China.
Er is een noordelijke route, via 
Manzhouli/Novosibirsk, naar tran-
sitpunt Moskou en door naar 
Małaszewicze. Er is de zuidelijke 
route, die bekend staat als de Zijde-
route, via Brest naar Duisburg, met 
aftakkingen naar Iran, Pakistan, Af-
ghanistan, India en Turkije. 

En op al die routes zijn jullie actief.
Gezamenlijk met onze partner Inter-
Rail zijn we actief en aanwezig met 
een eigen footprint op al deze routes. 
Het is begonnen met de railverbin-
ding tussen China en Duisburg, maar 
we zijn nu ook betrokken bij de initi-
atieven en de proeftreinen naar Lon-
den en Riga en tevens bij de zuidelij-
ke aftakkingen naar Afghanistan, 
Pakistan en Iran.

‘Nederland raakt 
volume kwijt’
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Flinke winststijging 
LKW-Walter 

Picnic bezorgt 
landelijk boodschappen 

Nieuwe treindienst 
Valencia-Moerdijk

Hoog bezoek in 
Rotterdamse haven 

WEGVERVOER
LKW Walter voerde het bedrijfs-

resultaat vorig jaar met 14% op 

tot 92 miljoen euro. De omzet 

steeg 8,7% naar 1,86 miljard 

euro. De Oostenrijkse wegver-

voerder transporteerde een klei-

ne 1,4 miljoen volle wagenladin-

gen in Europa, Noord-Afrika, het 

Midden-Oosten en Centraal- 

Azië. Het in 1924 opgerichte fa-

miliebedrijf, met ruim 1.500 

werknemers, behoort tot de vijf-

tig grootste Oostenrijkse onder-

nemingen en is nog volledig in 

familiebezit.

LOGISTIEK
Online supermarkt Picnic rolt 

zijn bezorgservice uit over heel 

Nederland. Het heeft de komen-

de jaren 100 miljoen euro be-

schikbaar om distributiecentra 

op te tuigen en logistiek stappen 

te zetten. Vier Nederlandse fami-

liefondsen steken geld in het be-

drijf. Picnic wil de komende jaren 

groeien naar vijf distributiecen-

tra. Volgens het concern is de 

groei goed voor circa 10.000 

extra banen. 

SPOORVERVOER
Eind april zal de nieuwe spoor-

dienst tussen Valencia en Moer-

dijk van start gaan, de ‘Easyfresh 

Express’. De dienst wordt uitge-

voerd door Frigobreda, één van 

de vier partners die het initiatief 

tot Easyfresh hebben genomen. 

De tractie op het 1.800 kilometer 

lange traject wordt geleverd 

door uiteenlopende operators. 

De trein wordt beladen met 

45-voets reefercontainers en 

vervoert Spaanse versproducten.

STAATSBEZOEK
De Argentijnse president Mauri-

cio Macri en zijn echtgenote de-

den dinsdag tijdens hun staats-

bezoek ook de Rotterdamse 

haven aan. Met koning Willem-

Alexander en koningin Máxima 

maakten ze een rondvaart door 

de haven. Het gezelschap werd 

bijgepraat over hoe de logistiek 

in de haven op een moderne ma-

nier wordt geregeld. Havenbe-

drijf Rotterdam gaat samenwer-

ken met Port of Buenos Aires.

KORT

gehele boekjaar 2016 met 15,4% naar 
1.036 dollar, wat zich in een omzet-
daling van 1 miljard euro vertaalde 
naar 7,77 miljard euro. Positief in de 
cijfers van de reder was dat het vo-
lume met 2,7% steeg naar 7,6 mil-
joen teu. Daarnaast werd er vorig 
jaar 12,3%  bespaard op het trans-
port en kon op havenoverslag 8,3% 
worden bezuinigd. 
Voor dit jaar verwacht Habben Jan-
sen ‘een bepaald herstel’. De om-
vang daarvan zal volgens hem  af-
hangen van de groei van 
vrachttarieven. De eerste maanden 
van dit jaar namen die op de spot-
markt sterk toe, maar Hapag-Lloyd 
kon daar niet optimaal van profi te-
ren doordat het gebonden is aan 
langetermijncontracten. Daarnaast  
stegen de bunkerprijzen merkbaar. 

JOHN VERSLEIJEN

Hapag-Lloyd leed vorig jaar een 
verlies van ruim 93 miljoen euro, 
tegen een nettowinst van 114 mil-
joen euro in 2015. 

Het bedrijfsresultaat daalde met 
bijna 70% naar 126,4 miljoen euro. 
Dat blijkt uit de presentatie van de 
jaarcijfers van de Duitse container-
rederij. De Nederlandse topman 
Rolf Habben Jansen van Hapag-
Lloyd noemt  het resultaat ‘allesbe-
halve tevredenstellend’ en wijst de 
zwakke containermarkt in de eerste 
helft van 2016 met extreem lage ta-
rieven aan als de hoofdoorzaak voor 
het stevige verlies. De gemiddelde 
prijs voor een teu daalde door de 
lage prijzen in het voorjaar over het 

wel met 7,3% afnam. Amsterdam is 
met 16 miljoen ton de tweede haven 
in Europa in de kolenoverslag. 
De vraag of de Amsterdamse kolen 
uiteindelijk in Rotterdam terecht-
komen, wil het havenbedrijf niet be-
antwoorden. ‘Dat laten wij liever 
over aan het bedrijfsleven.’ Dat is er 
volgens topman Jan Vogel van HES 
Beheer, eigenaar van het Amster-
damse overslagbedrijf OBA en het 
Rotterdamse EMO, niet echt mee 
bezig. ‘Die discussie speelt bij ons 
niet. 2030 is nog erg ver weg. Daar-
naast delen wij de mening niet van 
het Havenbedrijf Amsterdam dat 
het in 2030 is afgelopen met de ko-
lenoverslag. Er is in Duitsland zeker 
tot 2040 vraag naar kolen.’ JV 

Het Rotterdamse havenbedrijf 
heeft in tegenstelling tot Amster-
dam geen plannen om het mes te 
zetten in de kolenoverslag in het 
kader van de energietransitie.

Dat zegt een woordvoerder van het 
Rotterdamse havenbedrijf in een re-
actie op de uitfasering van de kolen 
in Amsterdam in 2030. ‘Dat speelt 
niet bij ons’, onderstreept de zegs-
man.  ‘Voor ons is het nog steeds bij 
de overslag een en-en-verhaal. Wij 
sluiten in het kader van de energie-
transitie dan ook geen enkele la-
dingstroom uit. Ook kolen niet.’ 
In dat goederensegment is Rotter-
dam met spelers als EMO, RBT en 
EECV met 28,4 miljoen ton in 2016 
binnen Europa de absolute markt-
leider, hoewel het volume vorig jaar 

CONTAINERVAART ENERGIETRANSITIE

Hapag-Lloyd belandt 
in de rode cijfers 

Kolenoverslag blijft in 
Rotterdam welkom

ZIE OOK INTERVIEW PAGINA 8/9 

Robots zullen maar beperkt voorzien

in benodigde extra arbeidskracht.

kracht zo groot mogelijk maken, on-
der meer door de inschakeling van 
werklozen met een logistieke ach-
tergrond.
De bedrijven beoordelen hun eigen 
regionale arbeidsmarkt gemiddeld 
met een 6,5. Tussen de logistieke 

hotspots zijn volgens de onderzoe-
kers niet veel verschillen. Dat wil 
zeggen: of die verschillen bestaan 
nauwelijks, of bedrijven nemen ze 
nog niet waar.
Vier op de tien bedrijven verwach-

ten dat bij de vestigingsplaatskeuze 
de regionale arbeidsmarkt een 
steeds belangrijker factor wordt. 
Beschikbaarheid is daarbij door-
slaggevend, de hoogte van de loon-
kosten speelt een minder grote rol.
De onderzoekers doen de aanbeve-
ling dat elke onderzochte regio een 
eigen op maat gemaakt banenplan 
opstelt dat voorziet in tienduizend 
extra werkenden in de logistiek.
Aan het onderzoek werd meege-
werkt door de gemeente Oss, Agri-
food Capital, Metropoolregio Eind-
hoven, Regio West-Brabant, het 
Limburgse Liof, Smart LCV, de ge-
meente Venlo, de provincie Overijs-
sel (namens Port of Twente, Ste-
dendriehoek en Zwolle-Kampen), 
Bedrijvenpark Medel-Tiel, de ge-
meente Zaltbommel (Rivieren-
land), gemeente Lansingerland en 
Prisma Bedrijvenpark.

FOLKERT NICOLAI

In de Nederlandse logistiek zijn 
tot 2030 ongeveer 350.000 nieu-
we medewerkers nodig, maar veel 
bedrijven vrezen daarin maar 
moeilijk te kunnen voorzien.

Gemiddeld geeft het logistieke be-
drijfsleven de arbeidsmarkt een ma-
gere 6,5. Een kwart geeft deze markt 
een onvoldoende en 40% van de be-
drijven voorziet voor de komende 
jaren fors oplopende personeels-
kosten als gevolg van de groei van 
de activiteiten en de noodzaak om 
talent te behouden.
Dat blijkt uit onderzoek van econo-
misch bureau Stec Groep. Het bu-
reau onderzocht de toestand op de 
arbeidsmarkt in negen zogenoemde 
logistieke hotspots. Bedrijven vin-
den dat veel meer moet worden ge-
investeerd in het middelbaar be-
roepsonderwijs en in om- en 
bijscholing gericht op logistieke 
functies.
In de logistiek werken 750.000 
mensen, 10% van alle werkenden in 
Nederland. De sector laat een sterke 
groei zien en heeft dus behoefte aan 
extra arbeidskracht. Alleen al in de 
periode 2011-2016 zetten grote lo-
gistieke bedrijven 5 tot 10% extra 
mensen aan het werk.

Robotiseren
Slechts een deel van het werk is in 
de toekomst te robotiseren en te au-
tomatiseren. Dat betekent dat nog 
altijd meer mensen van de opleidin-
gen naar de logistieke sector moe-
ten stromen. Overigens schept de 
robotisering, die nu geleidelijk op 
gang komt, extra vraag naar hoog-
waardiger en technischer arbeid.
Met robotisering en automatisering 
van warehouses wordt wel een be-
gin gemaakt, signaleert Stec. Ge-
noemd worden het nieuwe distribu-
tiecentrum van Jumbo en het 
volledig geaumatiseerde dc van Al-

bert Heijn.
Een probleem vormen de hoge pie-
ken in de logistieke activiteiten, van 
soms wel 50%. In zulke piektijden 
moeten soms honderden extra 
mensen worden ingezet. Dat lukt in 
Nederland overigens goed, blijkt uit 

het onderzoek. De Nederlandse ar-
beidsmarkt is fl exibel genoeg, ook al 
door daarop afgestemde arbeids-
wetgeving.
Bedrijven willen op korte termijn de 
‘fl exibele schil’ van tijdelijke werk-

Ondanks de automatisering komen er veel banen bij in de logistiek. Beeld: Ahold

WAREHOUSING  Bedrijven in de logistiek niet erg te spreken over aanbod arbeidskrachten

Arbeidsmarkt werkt matig
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FMC zelf waren daar zorgen over. 
De Commissie is na aanpassing van 
die tekst akkoord gegaan met het 
voorstel. De overeenkomst stelt de 
alliantie nu alleen nog in staat om 
collectief te onderhandelen met 
terminaloperators die daarmee ak-
koord gaan.

Europa
De containerrederijen zijn met re-
gelmaat onderwerp van mededin-
gingsonderzoeken. De Europese 
Commissie was jarenlang bezig met 
een beoordeling van de prijstech-
nieken van de rederijen. Onder-
zocht werd of de publieke bekend-
makingen van de tarieven moesten 
worden gezien als prijssignalering.
Brussel vreesde dat de aankondi-
ging van de algemene verhoging re-
ders in staat stelde om hun toekom-
stige prijsintenties naar elkaar te 
signaleren en zo de prijzen op rou-
tes te verhogen. Vanwege het niet-
bindende karakter van de zoge-
noemde General Rate Increases 
zouden de rederijen zo de markt 
kunnen ‘testen, zonder het risico 
klanten te verliezen.’

Brussel heeft de 

prijstechniek 

lang bestudeerd.

Beeldbewerking: Edward Ouwerkerk

MEDEDINGING  Department of Justice toonde zich eerder al sceptisch ten opzichte van nieuwe allianties 

TOBIAS PIEFFERS

 
De agenda van de publiciteitsschu-
we Box Club is doorgaans een mys-
terie, maar tijdens de meest recente 
bijeenkomst in San Francisco zal 
het vast en zeker over een nieuw 
mededingingsonderzoek van de FBI 
zijn gegaan. Die klopte onverwachts 
op de deur met een stapel dagvaar-
dingen onder de arm. 
Zeker vijf rederijen zijn opgeroepen 
om documenten over te dragen. Het 
betreft Maersk Line, MSC, Hapag-
Lloyd, Evergreen en OOCL.
Volgens Maersk Line gaat het om 
documenten die nodig zijn voor een 
onderzoek naar de containervaart 
als geheel en bevat de dagvaarding 
‘geen specifi eke beschuldigingen’ 
tegen de rederij zelf. Een woord-
voerder benadrukt dat een dagvaar-
ding niet betekent dat een bedrijf 
schuldig is aan illegale activiteiten. 
Of de dagvaarding direct aan CEO 
Søren Skou is overhandigd beves-
tigt hij niet, maar het is goed moge-
lijk. Skou is voorzitter van de Box 
Club; een forum voor topbestuur-
ders van de carriers.
Wat de FBI precies onderzoekt is 
niet bekend. ‘We kunnen bevesti-
gen dat we ergens mee bezig zijn. 
Het is onderdeel van een lopend on-
derzoek waarvan we op dit moment 
geen details kunnen vrijgeven’, zegt 
een woordvoerder tegen Reuters. 
Vermoedelijk gaat het over de op-
richting van de nieuwe allianties. 
Het Amerikaanse ministerie van 
Justitie heeft daarover in november 
al publiekelijk zijn zorgen geuit.

Concurrentie
Assistent openbaar aanklager Rena-
ta Hesse riep de Federal Maritime 
Commission tijdens het goedkeu-
ringsproces van de Ocean Alliance 
in september op om de alliantie te 
verbieden of veranderingen in de 
overeenkomst te eisen. Ze maakt 
zich zorgen over de concurrentie 
binnen de sector, die volgens haar 
toch al niet de volledige voordelen 
van marktwerking geniet.
De internationale scheepvaart werd 
vroeger toegestaan om prijsafspra-
ken te maken. In 1998 is daar veran-
dering in gekomen, maar overeen-
komsten tussen rederijen genieten 
in de Verenigde Staten nog steeds 
een zekere immuniteit onder de 
Shipping Act van 1984. ‘De overeen-
komst stelt dusdanig nauwe samen-
werking tussen de leden voor dat 
concurrentie grotendeels wordt op-
geheven’, schreef Hesse in septem-
ber. De concurrentie-eff ecten zijn 
volgens haar gelijk aan die van een 
fusie. Ze achtte het daarom van be-
lang dat de overeenkomsten be-
perkt en nauwkeurig zijn. De Fede-
ral Maritime Commission keurde 

de Ocean Alliance eind oktober 
goed.
In november klom Hesse opnieuw 
in de pen. Ditmaal tijdens de beoor-
deling van de door THE Alliance 
voorgestelde samenwerking. ‘De 
toename van concentratie en re-
ductie in het aantal scheepvaartalli-
anties zal naar alle waarschijnlijk-
heid coördinatie faciliteren in een 
industrie die toch al gevoelig is voor 
geheime verstandhoudingen.’ Daar-
bij wees ze erop dat drie leden van 
THE Alliance, MOL, NYK en “K” 
Line, eerder schuld hebben bekend 
in een spraakmakende kartelzaak in 
het ro/ro-transport. In die zaak wer-
den miljoenenboetes uitgedeeld en 
kregen meerdere bestuurders cel-
straff en opgelegd.
In het bijzonder maakte Hesse bij 
de oprichting van THE Alliance be-
zwaar tegen een passage over de ge-
zamenlijke inkoop van logistieke 
diensten van onder andere sleepbe-
drijven, bunkerleveranciers, contai-
nerverhuurders en stuwadoors. Ge-
zamenlijk zouden de rederijen een 
te machtig blok vormen aan de on-
derhandelingstafel. Ook binnen de 

Het onderzoek, dat in 2011 begon 
met invallen bij de rederijen, is vorig 
jaar afgesloten zonder offi  ciële be-
schuldigingen of boetes, maar dat 
gebeurde pas nadat vijftien rederijen 
vrijwillig aanboden om hun technie-

ken te veranderen. De rederijen stel-
den voor om de aankondigingen bin-
dend te maken als maximale prijs 
gedurende hun geldigheidsduur, 
maar wel lagere tarieven te mogen 
aanbieden. Verder werd beloofd dat 
de tariefverhogingen niet enkel als 
het bedrag of een procentuele verho-
ging van het tarief zouden worden 
vermeld, maar ook informatie als het 
basisbedrag, de toepasselijke toesla-

gen, de diensten waarop de verho-
ging betrekking heeft en de duur van 
de verhoging te noemen.

Prijssignalering
De European Shippers Council 
toont zich kritisch ten opzichte van 
het akkoord, omdat dit ‘niets zou 
oplossen’. De rederijen kunnen im-
mers alsnog onder de door hun aan-
gekondigde prijs gaan zitten. ‘Daar-
door worden de zorgen van 
verladers over het testen van el-
kaars prijsintenties niet weggeno-
men’, luidde de reactie.
Begin dit jaar schikte Maersk Line 
met Rusland voor een bedrag van 
230.000 dollar in een zaak die even-
eens draaide om het vermoeden van 
prijssignalering. Maersk Line zei 
toen die schikking te treff en om het 
risico op een hogere boete van 12 
miljoen dollar te ontlopen.
De rederijen hebben gezegd mede-
werking te verlenen. Het onderzoek 
heeft vooralsnog geen eff ect op de 
allinaties die nog steeds per 1 april 
ingaan. Hapag-Lloyd zegt dat ook 
de fusie met UASC er niet verder 
door onder druk komt te staan. 

Slechts twee weken voor de start van de nieuwe allianties hebben de grote containerrederijen 

een dagvaarding ontvangen van de FBI. Die heeft een mededingingsonderzoek geopend dat

 vermoedelijk is gericht op de nieuwe samenwerkingen.

FBI dagvaardt containercarriers
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IRU: alles uit de kast 
voor groener vervoer

Meevaller stuwt 
winst DAF Trucks 

Brabant krijgt traject 
voor zelfsturende auto’s

Chinese megakranen 
voor PSA in Antwerpen

WEGVERVOER
Het wegvervoer in Europa zal de 

komende decennia alles uit de 

kast moeten halen om de kli-

maatdoelen te halen. Er moet 

grootschalig worden overge-

stapt op biobrandstof. Ook moet 

de aerodynamica van trucks 

worden verbeterd en de effi cien-

cy van truckmotoren worden 

vergroot, zegt de internationale 

wegvervoerorganisatie IRU in 

een net uitgebracht rapport. 

Europa wil tegen 2030 de uit-

stoot van CO2 in het transport 

met 30% hebben verminderd.

KARTELZAAK
DAF Trucks heeft het afgelopen 

jaar geprofi teerd van een mee-

vallende schikking met de Euro-

pese Commissie voor betrokken-

heid bij een kartel. De 

Eindhovense dochteronderne-

ming van het Amerikaanse con-

cern Paccar noteerde mede daar-

door zwarte cijfers, waar een jaar 

eerder nog verlies werd geleden. 

DAF had een hoger bedrag gere-

serveerd dan de uiteindelijke 

schikking van 752,7 miljoen euro.

TEST
In Brabant wordt een testtraject 

op gewone wegen aangewezen 

voor zelfrijdende auto’s en 

trucks die in colonne rijden. Het 

zal bestaan uit rijks-, provinciale 

en lokale wegen tussen Hel-

mond, Eindhoven en Tilburg en 

een lengte hebben van zeventig 

kilometer. Later kan het ook naar 

Breda en Den Bosch worden uit-

gebreid. Om de proeven moge-

lijk te maken moet wetgeving 

worden veranderd. 

ZHEN HUA
De Antwerpse PSA-terminals 

Noordzee en MPET worden alle-

bei uitgebreid met vier mega-

kranen, elk met een reikwijdte 

van 25 containerbreedtes en een 

hijshoogte van 50 meter. De ‘MS 

Zhen Hua 24’ heeft de eerste vier 

kranen, twee voor elk van beide 

terminals, eind vorige week af-

geleverd. De kranen kunnen per 

hijsbeweging gelijktijdig twee 

40-voet-containers of vier 

20-voet-containers behandelen. 

KORT

FOLKERT NICOLAI

Topman Frank Appel van Deut-
sche Post/DHL moet dit jaar ver-
moedelijk vier miljoen euro van 
zijn salaris van tien miljoen euro 
inleveren. 

Dat zegt de krant Die Welt in kringen 
rond de onderneming te hebben 
vernomen. De raad van commissa-
rissen van Deutsche Post zou name-
lijk hebben besloten de salarissen 
van de raad van bestuur te maxime-
ren tot een bedrag van zes miljoen 
euro.
Deutsche Post DHL wil zich over 
het bericht niet uitlaten. De raad 
van commissarissen beraadt zich 
elk jaar over de remuneratie van zijn 
operationele topmensen, wil het 

bedrijf slechts kwijt. Frank Appel 
wordt gezien als een van de groot-
verdieners in de Europese logistiek. 
De voormalige manager van advi-
seur McKinsey verdiende vorig jaar 
tien miljoen euro en kwam daarmee 
op plaats vier van de veelverdieners 
in de top van het Duitse beursgeno-
teerde bedrijfsleven.

Loonplafond
Volgens Die Welt gaat het salaris van 
topbestuurders bij de post-expres- 
en transportgigant voortaan uit drie 
delen bestaan, die elk worden ge-
maximeerd op twee miljoen euro. 
Naast het vaste salaris komt er een 
beloning voor het behalen van doe-
len op middellange termijn en één 
voor het bereiken van fi nanciële 
doelen op de lange termijn. 

Rotra en Ubbink zijn het in begin-
sel met de overheden in de regio 
Doesburg/Doetinchem eens ge-
worden over een plan om hun be-
drijven op een ecologisch verant-
woorde manier uit te breiden.

Er is door Rotra en Ubbink een ‘Let-
ter of Intent’ getekend waaronder 
ook de gemeenten Doesburg en 
Doetinchem, de provincie Gelder-
land, het Waterschap Rijn en IJssel 
en Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
hun handtekening hebben gezet.
Beide bedrijven willen hun vestigin-
gen uitbreiden op een duurzame 
wijze, die recht doet aan natuur en 
milieu in de IJsselvallei, maar die 
ook bedrijfseconomisch haalbaar 
moet zijn.
Er wordt op grond van de ‘Letter of 

Intent’ nu samen met de overheden 
gewerkt aan een voorkeursontwerp, 
dat in maart volgend jaar klaar moet 
zijn.
Daarna wordt een bestemmings-
plan voorbereid, dat er over drie 
jaar moet liggen. Dan kunnen Ub-
bink en Rotra, beide snel groeiende 
bedrijven in de regio, met hun uit-
breiding beginnen. Het gezamenlij-
ke project krijgt de naam Logistiek 
Ecopark IJsselvallei Doesburg.
In het voorkeursontwerp moeten 
zowel de gevolgen voor het milieu 
en het landschap, als cultuur-histo-
rische aspecten, het bedrijfsont-
werp en de kosten aan de orde ko-
men. De waterveiligheid moet 
worden gewaarborgd en er zal voor 
de natuur compensatie moeten ko-
men. FN

LOGISTIEK LOGISTIEK

Topman DP-DHL ziet 
salaris bijna halveren

Rotra sluit akkoord
over uitbreidingsplan

De kabels blijven overal minstens

drie meter onder de rivierbodem.

mies voor de passage van de Wes-
terschelde niet te stijgen.
Nederland heeft toegezegd min-
stens om het half jaar de kabels 
grondig te zullen controleren. Ook 
zal het Vlaanderen steeds toegang 
verlenen tot alle monitoringsgege-
vens. Er kunnen nog vaker contro-
les uitgevoerd worden als blijkt dat 
dit nodig is, om ervoor te zorgen 
dan de dekking van minstens 3 me-
ter nooit in het gedrang komt. 
Nederland garandeert ook dat de 
reguliere bagger- en stortactivitei-
ten die Vlaanderen uitvoert door 
het kabelproject niet duurder zul-
len worden. Mocht er in de verdiep-
te vaargeul eventueel extra zandaf-
zetting ontstaan als gevolg van de 
aanleg van het Net op Zee Borssele, 
dan zal dit worden verwijderd op 
kosten van Nederland.

KOEN MORTELMANS

Vlaanderen, Nederland en het 
Havenbedrijf Antwerpen hebben 
een principe-akkoord gesloten 
over ‘Net op Zee Borssele’, een 
bundel elektriciteitskabels onder 
de Westerschelde.
 
Die kabels moeten de stroom opge-
wekt door off shore windturbines 
voor de Zeeuwse kust overbrengen 
naar een energiestation in Borssele. 
Vlaanderen en Antwerpen krijgen 
nu diverse garanties dat de verbin-
ding geen probleem zal vormen 
voor het scheepvaartverkeer van en 
naar de haven van Antwerpen.
Nederland koestert al sinds 2014 
plannen om stroomkabels te trek-
ken door de Westerschelde. Derge-
lijke kabels zouden echter een be-
lemmering kunnen vormen voor 
het scheepvaartverkeer, was de 
vrees bij de haven van  Antwerpen. 
Als het risico om peperdure kabels 
te beschadigen te groot is, zouden 
schepen minder geneigd kunnen 
zijn om de Westerschelde op te va-
ren, de maritieme toegangsroute 
naar Antwerpen, luidde de redene-
ring. Volgens de havenautoriteiten 
zouden reders dan schadeclaims 
vrezen. 

Moeizame relatie
Afgelopen zomer, uitgerekend tij-
dens een drukbezochte bijeen-
komst in Zeeland, noemde Eddy 
Bruyninckx, destijds nog directeur 
van het Antwerpse havenbedrijf, de 
plannen de kabels aan te leggen als 
voorbeeld voor de vaak moeizame 
relatie tussen België en Nederland 
als het ging om de onbelemmerde 
doorgang van schepen die via de 
Westerschelde van en naar Antwer-
pen willen varen. 
Vlaanderen, Nederland en de haven 
van Antwerpen gaan de nieuwe af-
spraken, die toegevoegd zullen wor-

den aan het principe-akkoord, op-
stellen in een offi  cieel besluit van de 
Vlaams-Nederlandse Scheldecom-
missie (VNSC). Deze commissie is 
bevoegd voor het maken van bin-
dende akkoorden over de Wester-

schelde. In de overeenkomst biedt 
Nederland sluitende garanties over 
een voldoende diepteligging (onder 
het wateroppervlak) en een grote 
hoveelheid grond boven het cluster 
van kabels in de bodem. 

Concreet is er afgesproken dat de 
kabels altijd en overal minstens drie 
meter onder de bodem van de rivier 
zullen liggen. Zo bestaat er geen ge-
vaar meer dat schepen de dure ka-
bels zouden beschadigen. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen gebeueren in-
dien in geval van nood een schip 
voor anker moet gaan. Ook lopen de 
reders door die diepe ligging van de 
kabels geen risico op  schadeclaims 
en dreigen hun verzekeringspre-

Foto: NT Archief

BEREIKBAARHEID  Nederland geeft uitgebreide garanties aan Vlaanderen

Kabelakkoord Westerschelde
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JOHN VERSLEIJEN

De Duitse expediteur en spoor-
vervoerder DB Schenker zag het 
bedrijfsresultaat vorig jaar licht 
groeien, met 15 miljoen euro naar 
410 miljoen euro. 

Volgens de directie van de logistieke 
dochter van Deutsche Bahn (DB) is 
daarmee de winstdoelstelling vorig 
jaar voor de vrachtdivisie bereikt, 
maar bleven de resultaten bij enkele 
groepsonderdelen zoals het weg-
vervoer, rail en de zeevracht achter 
bij de verwachtingen.
De divisie lucht- en zeevracht, waar-
toe ook projectlogistiek behoort, zag 
de totale omzet met 7% dalen naar 
6,26 miljard euro, ondanks volume-
groei in de lucht- (4,5%) en zeevracht 
(3,3%). Vooral prijsdruk en negatieve 
valuta-eff ecten zorgden voor de af-
name, zegt de directie. Het bedrijfs-
resultaat bij de lucht- en zeevracht-
expeditie lag met 221 miljoen euro 
13% onder het niveau van 2015.

Wegvervoer
Het landvervoer leverde Schenker 
onder de streep 82 miljoen euro op, 
terwijl de directie was uitgegaan 
van een winstbijdrage van 100 mil-
joen euro. Ondanks hogere vracht-
volumes uit onder meer de groupa-
ge, zorgden de zware concurrentie 
in het wegvervoer en lagere diesel-
kosten voor druk op de prijzen en de 
omzet, aldus de directie van Schen-
ker. Ook de inkomsten uit het pak-
ketvervoer daalden, maar daar
verwacht de expediteur via de sa-
menwerking met pakketvervoerder 
GLS dit jaar weer herstel. Voor om-
zetgroei in de groupage mikt het be-
drijf meer op het ladingaanbod op 
de internationale routes in Europa 
en een betere aansturing van de 
markt via overname van de digitale 
vrachtbeurs Uship. Volgens topman 
Richard Lutz van DB zullen eerst de 

truckers van DB Schenker op een di-
gitaal platform van vraag en aanbod 
worden gebracht en in tweede in-
stantie de klanten. Lutz hoopt dit 
lopende boekjaar al de vruchten te 
plukken van de investering van bij-
na 25 miljoen euro in Uship, in de 
vorm van betere winstmarges in het 
wegvervoer. DB Schenker zal dit 
boekjaar waarschijnlijk ook gaan 
deelnemen aan proeven met de 
LZV. ‘Uit concurrentieoverwegin-
gen kunnen wij daar niet achterblij-
ven’, stelt Lutz.
Beter ging het vorig jaar in de con-
tractlogistiek voor DB Schenker. Alle  
winstdoelstellingen werden daar be-
reikt met een bedrijfsresultaat van 
107 miljoen euro op een omzetgroei 
van 5% naar 2,5 miljard euro.
Het zorgenkindje bij DB Schenker, 
railgoederenbedrijf DB Cargo, bleef 
rode cijfers schrijven met een verlies 
van 81 miljoen euro, tegen een nega-
tief resultaat van 183 miljoen euro in 
2015. Het volume in het spoorgoede-
renvervoer liep terug met 7,6% naar 
277,4 miljoen ton. Dat resulteerde in 
een verlies van marktaandeel met 
0,7 procentpunt naar 22,2%, aldus de 
directie. De spoorvervoerder wijt 
deze afname vooral aan de moorden-
de concurrentie op het spoor in Cen-
traal en Oost-Europa en de terug-
gang in het specifi eke railgoederen-
aanbod in West-Europa.

EXPEDITIE 

Minpuntjes bij weg- en 
railvervoer Schenker 

het bedrijf en een belangrijk plat-
form voor verdere groei’. 

Luchthavens
Het Britse familiebedrijf (Stobart 
Group) verkocht in 2014 een meer-
derheidsaandeel van 51% aan inves-
teerder Greenwhitestar om vol-
doende kapitaal te hebben voor de 
‘volgende stap in de ontwikkeling’ 
van de groep. Het ging daarbij om 
investeringen in onder meer lucht-
havens, spoorvervoer en energie.
Het is de meerderheidsaandeelhou-
der die via een verzoek aan de AIM 
al in april een fi at voor de beursgang 
wil krijgen. Greenwhitestar zal 
daarbij het meerderheidsbelang in 
Eddie Stobart Logistics terugbren-
gen naar minder dan 30%, heet het. 
Daarbij gaat naast de 130 miljoen 

De Britse wegvervoerder en logis-
tieke dienstverlener Eddie Sto-
bart Logistics hoopt via een 
beursgang rond 550 miljoen pond 
(635 miljoen euro) op te halen.

Daarvan zou direct al 130 miljoen 
pond in het bedrijf worden gepompt 
voor een verdere forse acquisitie in 
de markt om het netwerk te verster-
ken, stelt de directie tegen de Britse 
fi nanciële media. De beursgang 
moet gebeuren aan de London 
Stock Exchange Alternative Invest-
ment Market (AIM).
Volgens topman Alex Laff ey van Ed-
die Stobart wordt het bedrijf in de 
Britse logistieke wereld gezien als 
een van de pareltjes en is de beurs-
gang een ‘spannende volgende stap 
voor de distributie-activiteiten van 

pond het merendeel van de beurs-
opbrengst naar ‘de herkapitalisatie 
van de wegvervoerder’, aldus de di-
rectie. 
De Stobart Group bezit sinds de 
verkoop van de aandelen aan Green-
whitestar nog een minderheidsbe-
lang van 49% in het transportcon-
cern. Het is onduidelijk of de 
familieholding ook aandelen op de 
beurs wil laten verzilveren. Indien 
dat niet gebeurt, wordt de houd-
stermaatschappij van voormalig 
topman William Stobart weer de 
grootste aandeelhouder van de 
wegvervoerder.
Eddie Stobart was over de eerste elf 
maanden van vorig jaar goed voor 
een omzet van 635 miljoen euro. 
Het geschoonde resultaat kwam uit 
op 47,5 miljoen euro. JV 

WEGVERVOER

Beursgang Eddie Stobart biedt 
cash voor ‘forse’ acquisitie

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Stavanger – Bergen –  
Ålesund – Trondheim –  
Bodø – Tromsø

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  huis-huis

-   andere havens  

op verzoek
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HOLDING UIT HET ROOD
Moederbedrijf Deutsche Bahn 

(DB) heeft in 2016 de verliescij-

fers uit 2015 achter zich 

gelaten. De nettowinst kwam 

uit op 716 miljoen euro, terwijl 

het bedrijfsresultaat steeg met 

10,6% naar iets onder de twee 

miljard euro. De omzet nam 

verder vorig jaar met 200 

miljoen euro (0,3%) toe naar 

40,6 miljard euro.

Standaardtrucks zijn de laatste tien jaar 10 tot 15% zuiniger geworden. Foto: NT Archief

ranties geven voor de inzetbaarheid 
en gederfde opbrengsten zelf bij-
passen. Die opbrengstderving kan 
bovendien steeds beter worden te-
gengegaan door de prestaties van 
het voertuig te registreren via de 
boordcomputer. Verder kan preven-
tief onderhoud worden ingepland.

Versnelde inruil
Dit alles leidt tot versnelde inruil 
van oud materieel door nieuw. Het 
aandeel Euro VI in het Nederlandse 
truckpark is de laatste jaren zeer 
snel toegenomen. Toch is nog de 
helft van dat truckpark van het type 
Euro V/EEV of ouder. Ook is on-
danks de forse recente investerin-

FOLKERT NICOLAI

Wegvervoerders willen het 
nieuwste materieel, omdat dat 
minder vaak stilstaat en boven-
dien zuiniger is.

In Nederland zijn vorig jaar 15% 
meer nieuwe vrachtauto’s geregis-
treerd dan een jaar eerder. Daarmee 
deed Nederland het internationaal 
goed, als je alleen vergelijkt met de 
ons omringende landen. Betrekken 
we de Oost-Europese landen in het 
beeld dan steekt het herstel van de 
Nederlandse truckmarkt daar maar 
bleekjes bij af.
Eerst maar de vergelijking met de 
landen dicht bij huis. Het cijferwerk 
is verricht door het economisch bu-
reau van ING, in zijn jongste ‘asset-
visie trucks & trailers’. Uit die ana-
lyse zijn vorige week op deze pagina 
al enige elementen besproken.
In België zijn vorig jaar 14% meer 
nieuwe trucks geregistreerd, in 
Frankrijk en Spanje was er een groei 
van 10% en de Britse registraties na-
men 9% toe. In Duitsland lag de toe-
name met 3% verhoudingsgewijs 
laag, omdat dit land de concurrentie 
uit Oost-Europa het meeste voelt.

Bovengemiddeld
Dat die concurrentie nog altijd toe-
neemt zien we aan de registraties 
van nieuwe trucks in Oost-Europe-
se landen. In Polen was er een groei 
van 19%; in Roemenië zelfs een toe-
name van 32%. Tsjechië viel uit de 
toon met een groei van maar 3%.
Een enorme groei was er in Italië. 
Dit land heeft de economische cri-
sis nu eindelijk van zich afgeschud. 
Op de Italiaanse truckmarkt wer-
den vorig jaar 53% meer vrachtau-
to’s van een nieuw kenteken voor-
zien dan in het jaar ervoor.
De Europese markt als geheel groei-
de 12%. Dat lag weliswaar boven het 
tienjaars gemiddelde, maar nog een 

stuk lager dan het piekjaar 2008. Dit 
jaar wordt een stabilisatie van de 
Europese truckmarkt voorzien.
De aanhoudende groei heeft, zoals 
we al eerder zagen, veel te maken 
met een sterke vervangingsvraag. 
Die wordt ingegeven door de be-
hoefte aan optimaal inzetbare voer-
tuigen, die weinig onderhoud be-
hoeven en dus zo weinig mogelijk 
hoeven stil te staan. Elke dag stil-
stand kost de vervoerder immers 
honderden euro’s. Het is de ver-
voerder niet alleen om de kosten 
per kilometer te doen, maar vooral 
ook om een beperking van gemiste 
opbrengsten.
Er zijn al truckfabrikanten die ga-

WEGVERVOER  Gemiddelde leeftijd van een truck daalde in korte tijd van ruim 

Vrachtauto’s kunnen 
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7Conjunctuur & Markt

De Chinese expediteur Kerry Lo-
gistics (Hongkong) zit niet stil en 
wil via een overname van een niet 
bij naam genoemde expediteur 
uit Dubai in negen landen aan de 
nieuwe Zijderoute fi lialen ver-
werven. 

De overname moet ergens in mei 
van dit jaar rond zijn en zal het ex-
peditienetwerk van Kerry Logistics 
in het lucht-, weg- een spoorvervoer 
tussen Europa en China aanzienlijk 
versterken, maar ook zorgen voor 
een ontsluiting van de Zijderoute 
van Centraal Azië naar Pakistan. 
Dat maakte het bedrijf bekend bij de 
presentatie van de jaarcijfers over 
2016. 
Die lieten door de acquisitie vorig 
jaar van het Amerikaanse Apex op-
nieuw groei zien. Zo steeg de omzet 
met 14% naar 2,84 miljard euro. De 
nettowinst (130 miljoen euro) en 
het bedrijfsresultaat (213 miljoen 
euro) ontwikkelden zich allebei
ook positief, met een toename van 
4%. 
De top van het expeditiebedrijf uit 
Hongkong verklaart de winstgroei 
uit 2016 hoofdzakelijk met de sterke 
resultaatsstijging van de internatio-
nale expeditie-activiteiten in India, 
Singapore en de Filippijnen en de 
synergie-eff ecten bij recente over-

names zoals bij het Amerikaanse 
APEX. 
De internationale expeditie-tak IFF 
zag de winst daardoor met bijna een 
kwart toenemen naar 53 miljoen 
euro. Voor het onderdeel contract-
logistiek waren de cijfers minder 
fl orissant met een marginale stij-
ging van de bedrijfswinst met 1% 
naar 195 miljoen euro. Daarmee was 
de opslag en distributie ondanks de 
pas op de plaats qua resultaat nog 
steeds goed voor bijna 80% van de 
totale winst bij Kerry Logistics.

Pakketvervoer
Het pakketvervoer liet in volume 
ook groei zien, maar aparte fi nanci-
ele cijfers van dit relatief nieuwe on-
derdeel heeft Kerry Logistics, niet 
bekendgemaakt. Vooral in Thailand 
en in het grensoverschrijdende in-
tra-Aziatische pakketvervoer was er 
een toename in het pakketvervoer, 
terwijl in Vietnam nieuwe klanten 
konden worden aangetrokken na 
een sanering.
De logistiek dienstverlener kondig-
de tevens aan het belang van 15% in 
de afhandelaar Air Freight Terminal 
Group op de luchthaven van Hong-
kong te hebben verkocht. De op-
brengsten zal de expediteur gebrui-
ken om de nieuwe acquisitie in 
Dubai te fi nancieren. JV

OVERNAME 

Kerry Logistics mikt 
op nieuwe Zijderoute

WDP voegt dit jaar 115.000 vier-
kante meter logistiek vastgoed 
toe aan zijn portefeuille in
Roemenië. Dat brengt het totaal 
in dit land op 280.000 vierkante 
meter.

De waarde van de Roemeense bezit-
tingen van de Belgische logistieke 
vastgoedontwikkelaar komt daar-
mee op 145 miljoen euro.
Op dit ogenblik wordt gebouwd aan 
een nieuwbouwmagazijn in de regio 
Ploiesti voor Kamtec, een specialist 
in auto-onderdelen. Kamtec gaat 
het pand de komende tien jaar hu-
ren. Het nieuwe pand kan begin vol-
gend jaar worden betrokken.
In Oarja wordt gebouwd aan een 
11.000 vierkante meter groot distri-
butiecentrum voor logistiek dienst-

wordt gebouwd aan een nieuw pand 
naast het bestaande magazijn van 
Decathlon. Dit wordt door super-
marktketen Carrefour voor tien jaar 
gehuurd en meet 11.000 vierkante 
meter, met een uitbreidingsmoge-
lijkheid van 16.000 vierkante meter.
In Timisoara verrijst een distribu-
tiecentrum voor Kuehne+Nagel 
met een oppervlakte van 5.000 vier-
kante meter. De huurder heeft hier-
voor een vijfjarig contract getekend. 
De oplevering is voorzien voor het 
derde kwartaal van dit jaar.
Op de Roemeense projecten in uit-
voering verwacht WDP een initieel 
bruto-huurrendement te behalen 
van 9%. WDP wil zijn aanwezigheid 
in het Oost-Europese land sterk uit-
breiden, nu de economie van Roe-
menië met 4% per jaar groeit. FN

WAREHOUSING

WDP verdubbelt in Roemenië
zijn bezit aan logistieke panden

verlener Ceva. Die gaat er aan de 
slag voor autobandenfabrikant Pi-
relli. De lengte van het huurcon-
tract, dat in het vierde kwartaal 
waarschijnlijk ingaat, bedraagt drie 
jaar.
In Roman, in het noordoosten van 
Roemenië, is de bouw begonnen 
van een pand met een oppervlakte 
van 32.000 vierkante meter voor de 
supermarktketen Profi . Ook hier-
mee is een huurcontract met een 
duur van tien jaar gesloten. De op-
levering vindt eind dit jaar plaats.
Eveneens voor Profi  is in Cluj-
Napoca begonnen aan de bouw van 
een 15.000 vierkante meter groot 
distributiecentrum, dat de winkels 
in Transsylvanië moet voorzien van 
groente en fruit.
Op een nieuwe locatie in Boekarest Foto: WDP

Van de Nederlandse trailervloot is

40% ouder dan tien jaar.

zullen zetten. Om te beginnen 
neemt de effi  ciëntie van de plan-
ning toe, waardoor minder trucks 
nodig zijn om dezelfde lading te ver-
voeren. De schaarste aan chauff eurs  
remt de expansiemogelijkheden 
van de onderneming. Daarbij komt 
de tweedehands markt. De snelle 
inruil veroorzaakt immers een toe-
nemend aanbod van tweedehands 
materieel dat tegen lage prijzen op 
de markt komt.
Daar staan op dit ogenblik factoren 
tegenover die de vervangingsvraag 
nog wel even op het huidige hoge 
peil houden. Zo neemt de vervoers-
vraag toe en hebben bedrijven weer 
de middelen om nieuw materieel 
aan te schaff en.  Ook zijn in de ma-
gere jaren die we achter de rug heb-
ben, veel leaseconstructies met 
gunstige inruilcondities  voor een 
korte termijn afgesloten. Verder is, 
dank zij de goede prestaties van 
Euro VI, het onaantrekkelijk gewor-
den lang door te rijden met oud ma-
terieel.

Trailermarkt
Op de trailermarkt zien we precies 
dezelfde versnelde vervanging. Het 
Nederlandse trailerpark is alweer 
9% groter dan bij de vorige piek in 
2009. De afgelopen twee jaar was de 
helft van de trailerverkoop bedoeld 
voor uitbreiding van de vloot.
Niet de hele trailervloot wordt 
echter in hoog tempo vernieuwd. 
Koel-opleggers zijn relatief jong, 
maar gesloten vrachtauto’s en 
container trailers zijn verhoudings-
gewijs juist ouder. Al met al is onge-
veer 40% van de gehele trailervloot 
ouder dan tien jaar. Bij de aanhang-
wagens is zelfs 60% ouder dan tien 
jaar. De gemiddelde leeftijd van op-
leggers daalde al met al van 9 jaar 
naar 8,5 jaar.
ING voorziet dat de hoge afzet van 
nieuwe trailers voorlopig nog aan-
houdt.

gen de gemiddelde leeftijd van het 
voertuig nog hoger dan voor de cri-
sis. Wel is de leeftijd in enkele jaren 

gedaald van ruim zeven naar iets 
meer dan zes jaar.
Snelle vervanging wordt verder in-
gegeven door de forse brandstofbe-
sparing die de nieuwste generatie 

trekkers mogelijk maakt. De laatste 
tien jaar zijn standaardtrucks 10 tot 
15% zuiniger geworden. Was ooit 

een brandstofverbruik van 1 op 3 
normaal, dat is nu al bijna 1 op 4 ge-
worden.
Er zijn enkele factoren die de truck-
markt de komende jaren onder druk 

zeven naar ruim zes jaar

niet jong genoeg zijn
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25 JAAR IN DE HAVEN
Koen Overtoom werd geboren 

in Brunei (1966) en studeerde 

na het voortgezet onderwijs 

(Apeldoorn) internationale 

economie in Amsterdam 

(1991). Na een korte periode 

bij ABN Amro kwam hij in 

1992 bij het cacaobedrijf 

Unieveem in de Amsterdamse 

haven terecht, om vijf jaar 

later de overstap naar de 

logistieke divisie van de Ter 

Haak Groep te maken. 

Overtoom kwam in 2002 in 

dienst bij het toenmalige 

gemeentelijke Havenbedrijf 

Amsterdam als consultant in 

Duitsland voor het binnen-

halen van ladingstromen. 

Vervolgens klom hij op in de 

rangen van unitmanager 

containers, stukgoed en 

logistiek in 2005 tot directeur 

operations (2010). Eind vorig 

jaar werd Overtoom na het 

vertrek van Dertje Meijer de 

nieuwe algemeen directeur 

van het havenbedrijf, na deze 

rol al tijdelijk sinds augustus 

te hebben vervuld. 

JOHN VERSLEIJEN

De Amsterdamse haven groeit 
langzaam uit zijn jasje, maar over 
een uitbreiding van het huidige 
havenareaal van 1.600 hectare 
met de Houtrakpolder ten westen 
van het huidige havengebied wil 
directeur Koen Overtoom niet 
speculeren. ‘We moeten aller-
eerst laten zien als havenbedrijf 
dat we de nog beschikbare grond 
intensief kunnen benutten voor-
dat we daar via nieuwe uitbrei-
dingsscenario’s aanspraak op 
kunnen maken. Voor 2030 zal het 
zeker niet gebeuren.’ 

Dat betekent dat het voor de nabije 
toekomst voorlopig puzzelen wordt 
bij de uitgifte van grond voor bedrij-
ven. ‘Het wordt best krap in de ha-
ven. De vraag is de laatste tijd enorm 
toegenomen’, zegt Overtoom ter-
wijl hij een kaart van de Amster-
damse haven openvouwt. De 51-ja-
rige directeur is sinds enkele 
maanden het nieuwe boegbeeld van 
de Amsterdamse haven en ziet de 
beperkte ruimte als een van de grote 
uitdagingen voor de toekomst. 
Grofweg 1.400 van de beschikbare 
1.600 hectare haventerrein is al uit-

kant van het Noordzeekanaal met 
een lengte van 900 meter en een 
breedte van veertig meter. Over-
toom: ‘De focus daar ligt onder 
meer op de komst van off shore be-
drijven voor windmolenparken op 
de Noordzee, logistieke bedrijven 
en afvalverwerkende bedrijven.’ 
Het havenbedrijf wil tevens op 
HoogTij experimenteren met plug 
& play warehousing; een concept 
dat onder meer tegemoetkomt aan 
de fl exibilisering van de opslag van 
seizoenhandel en termijngoederen 
zoals cacao zonder dat er al direct 
een klant is. Voor die markt zal rond 
de tien hectare aan grond worden 
ontwikkeld, aldus Overtoom.

Ter Haak
De overslagterminals van het voor-
malige containerbedrijf ACT en de 
Ter Haak Group in de Amerikaha-
ven komen in het ruimteplaatje van 
Overtoom even niet aan bod. Hij 
omschrijft de situatie op dat deel 
van de Amerikahaven als ‘onduide-
lijk’. Bij ACT beheert het bedrijf 
HCT, onderdeel van TMA Group, 
een deel van het overslagterrein en 
de USA-terminal van Ter Haak heeft 
betere tijden gekend. Overtoom: 
‘Op een gegeven moment moet je 

geven en met de overige 200 hecta-
re gaat het bijzonder hard, onder-
streept hij. ‘We hebben ook al 
bedrijven moeten teleurstellen die 
dachten een optie te hebben op be-
paalde gronden.’ 
De aantrekkende conjunctuur, 
nieuwe recycling-activiteiten, bete-
re infrastructuur en de komst van 
de nieuwe zeesluis in 2019 zijn on-
der meer de aanjagers achter de 
grondhonger van de bedrijven, zegt 
Overtoom. Daarnaast hebben be-
drijven de laatste jaren een beetje 
de kat uit de boom gekeken, maar is 
de druk nu groot om niet achter het 
net te vissen bij het innemen van 
grondposities.

Pennenstreep
Op de kaart van de Amsterdamse 
haven laat hij zien dat grote delen 
van het bedrijventerrein Atlas Park 
in de Westhaven zo goed als inge-
vuld zijn via onder meer opties van 
in totaal veertig hectare, terwijl ook 
een deel van vacante terreinen in de 
aanpalende Amerikahaven door 
Overtoom worden voorzien van 
dikke pennenstrepen. ‘Dat zijn ook  
arealen die min of meer zijn bespro-
ken’, voegt hij eraan toe. ‘Van de 200 
hectare in de haven is daardoor ei-

genlijk bijna de helft, tachtig hecta-
re, al bezet als je ook de leads mee-
neemt. We zitten straks dan ook 
nog maar met een grondreserve van 
120 hectare aan beschikbare bedrijf-
sterreinen en komen dan ook lang-
zaam op een punt aan dat wij moe-
ten gaan nadenken hoe het verder 
moet. Voor grote partijen zoals Tes-
la die zeventig hectare willen heb-
ben, is de Amsterdamse haven ei-
genlijk al te klein’, voegt hij eraan 
toe. Zelfs partijen met verzoeken 
voor 25 hectare kan de haven nau-
welijks meer accommoderen.
Het Amsterdamse havenbedrijf is al 
bezig zijn vleugels uit te slaan aan 
de noordkant van Noordzeekanaal. 
Zo wordt er samen met de gemeen-
te Zaanstad en de provincie Noord- 
Holland veertig miljoen euro gesto-
ken in de ontwikkeling van het 
Zaanse bedrijventerrein HoogTij 
tot een nieuw havengebied met 
kade.
Dat nieuwe havenproject moet al 
over anderhalf jaar rond de 27 hec-
tare toevoegen aan de vastgoedpor-
tefeuille van het havenbedrijf, zegt 
Overtoom. Via de sprong over het 
Noordzeekanaal krijgt Havenbe-
drijf Amsterdam onder meer een 
langs-haven parallel aan de noord-

‘Het wordt best krap in 
de Amsterdamse haven’
RUIMTEGEBREK  Havenbedrijf legt nog geen claim op groene Houtrakpolder

Topman Koen Overtoom: ‘We komen langzaam op een punt dat wij moeten gaan nadenken hoe het verder moet met de ruimte in de haven.’ Foto: ANP/Sander Koning
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goed kijken hoe je daarmee verder 
gaat als havenbedrijf en als haven. 
Je krijgt daar uiteindelijk ook een 
vorm van kleur bekennen. Ik ver-
wacht dat er binnen een jaar meer 
helderheid zal zijn. Het is daarbij 
voor ons bijvoorbeeld moeilijk daar 
te duwen. Als havenbedrijf beheren 
wij de gronden en proberen we dat 
met het oog op de continuïteit zo 

goed mogelijk te doen, maar soms 
zitten mensen opportunistisch in 
de wedstrijd en nemen bepaalde op-
ties zonder te kijken hoe dat in de 
toekomst vorm gaat krijgen.’ 
Meer concrete plannen heeft Over-
toom in de Averijhaven bij IJmui-
den. Daar verkent het havenbedrijf 
samen met staalbedrijf Tata Steel, 
de gemeente Velsen en de Provincie 
Noord-Holland extra overslagmo-
gelijkheden. De Averijhaven, waar 
lange tijd havenslib werd opgesla-

gen,  krijgt in het kader van de bouw 
van de nieuwe zeesluis al een nieu-
we rol bij het lichteren van de kolen-
schepen, maar de drie partijen wil-
len kijken of de Averijhaven kan 
worden ontwikkeld voor onder 
meer bouw en onderhoud van wind-
parken in de Noordzee. ‘De bedoe-
ling is dat je los van het lichteren 
van schepen ook andere activiteiten 

daar straks aan de noordkant van de 
zeesluis kunt ontwikkelen. 

Averijhaven
Het mogelijk beheer van de haven 
van Beverwijk, waar het plaatselij-
ke gemeentebestuur zoekt naar 
een uitbater voor het havengebied, 
zou voor het Havenbedrijf Amster-
dam weinig terreinwinst opleve-
ren, stelt Overtoom. ‘We kunnen 
daar zeker als professionele orga-
nisatie een rol spelen, maar die 

moet je meer nautisch zien en in 
het onderhoud van de infrastruc-
tuur zoals de kades. Je kunt daar in 
Beverwijk weinig meer aan haven-
gronden ontwikkelen.’ 

Cruiseterminal
Los van het zoeken naar extra ha-
vengrond moet het havenbedrijf sa-
men met de gemeente Amsterdam 
ook nog op het haventerrein een 
nieuwe locatie vinden voor de ver-
plaatsing van de cruiseterminal uit 
het centrum van de hoofdstad. Een 
zoekopdracht daarvoor is al gege-
ven, zegt Overtoom. De Houthaven 
is inmiddels afgevallen als mogelij-
ke aanlegplaats voor de cruisesche-
pen en de strijd gaat nu nog tussen 
het  CTV-terrein in Zaanstad en een 
locatie bij de Vlothaven/Coenha-
ven.
Overtoom wijst er daarbij op dat ‘als 
het moet’ de laatste locatie de voor-
keur verdient bij het havenbedrijf 
uit het oogpunt van de noodzakelij-
ke investeringen. ‘Het betekent wel 
dat andere havenactiviteiten in de 
Coenhaven moeten worden ver-
plaatst. Daar moet je dan weer een 
alternatief voor gaan zoeken elders 
in onze haven. Zo blijven wij puzze-
len.’ 

Voor grote partijen zoals Tesla is de 

Amsterdamse haven eigenlijk te klein.

Algemeen directeur Koen 

Overtoom van het havenbedrijf 

Amsterdam houdt vast aan het 

stopzetten van de grootschalige 

kolenoverslag in de hoofdstad 

rond 2030, ondanks de protesten 

van de overslagbedrijven OBA en 

Rietlanden. Water bij de wijn 

voor de overslagbedrijven is er 

niet echt, onderstreept hij. ‘Dat 

jaartal is de stip op de horizon 

die wij hebben gezet’, onder-

streept de havendirecteur. De 

wens van bijvoorbeeld OBA om 

ten minste de kolenoverslag

voor de Duitse staalindustrie te 

behouden in Amsterdam, lijkt 

daarbij geen kans te maken. 

Overtoom: ‘Ons besluit heeft 

natuurlijk een sterke link met het 

klimaatakkoord waar Nederland 

ook zijn handtekening onder 

heeft gezet. Daar waar de kolen 

gebruikt worden voor de 

verbranding en dus tot CO2- 

emissie leiden, zijn we stellig: dat 

willen wij niet meer in de haven. 

Dan praat je naast de kolen voor 

de energiecentrales ook over de 

staalindustrie. Daar waar de 

kolen als mineraal een toevoe-

ging zijn en er dus niets wordt 

verbrand, hebben ze een andere 

functie. Daar komt geen CO2 bij 

vrij, maar de overslag van de 

industriële kolen is kleinschalig.’

Overtoom zegt geen overleg te 

hebben gehad met de collega’s in 

Rotterdam over de uitfasering 

van de kolenoverslag in 2030 in 

de hoofdstad.  ‘Nee. Dit is niet in 

samenspraak gebeurd.’ Of de 

kolenoverslag, grofweg 16 

miljoen ton per jaar, straks 

eventueel verdwijnt naar 

Rotterdam, de grootste kolenha-

ven van Europa, kan hij niet 

zeggen.

Compensatie
De Amsterdamse havendirecteur 

onderstreept wel in gesprek te 

zijn met de twee overslagbedrij-

ven ‘hoe zorgvuldig invulling’ kan 

worden gegeven aan het 

uitfaseringsproces. ‘Belangrijk is 

vooral om het samen met de 

klanten te willen doen. Dan moet 

je gewoon op tijd beginnen om 

er goed over na te denken. Dat 

houdt ook in dat we samen 

kijken wat voor investeringen we 

moeten doen en hoe we dat het 

beste als havenbedrijf kunnen 

faciliteren.’

Daarbij sluit Overtoom ‘eventu-

eel’ compensatie voor de 

bedrijven in de vorm van 

terugname van havengronden 

niet uit. ‘In de eerste instantie 

probeer je gewoon een nieuwe 

goederenstroom te vinden om 

voor die bedrijven ook na een 

bepaald jaartal levensvatbaar te 

zijn. Of het daarbij 2030 is of dat 

de bedrijven denken aan 2035 of 

2040, het betekent nog steeds 

dat zij iets anders moeten 

verzinnen.’ 

Benzine
Overtoom wijst er tevens op dat 

de uitfasering van de kolenover-

slag niet betekent dat straks ook 

het mes gaat in de tankopslag 

van benzine, diesel en kerosine in 

de haven. ‘Onze strategie voor de 

komende vijf jaar gaat nog 

steeds uit van een stijging van de 

tonnage van onder meer natte 

bulk. Ondanks de afbouw in 

kolen verwachten wij tot 2021 te 

gaan groeien van 80 naar 85 

miljoen ton op jaarbasis. Dat zal 

deels worden ingevuld door 

meer vloeibare brandstoffen. Zo 

heeft tankbedrijf Zenith sterk 

geïnvesteerd in nieuwe tankop-

slag waardoor het volume bijna 

kan worden verdubbeld op 

hetzelfde areaal. De doorvoer van 

brandstoffen zien wij nu al 

enorm toenemen in de haven. 

Bouwafval
Daarnaast gaan wij samen met 

Vopak de steigers verlengen 

waardoor er daar straks ook 

meer brandstofoverslag kan 

gebeuren. Ook in agribulk en de 

overslag van mineralen voorzien 

wij de komende jaren meer groei. 

Verder willen wij meer energie 

gaan stoppen om maakindustrie 

naar Amsterdam te halen. Dat is 

een nieuwe kijk. In die tak zit veel 

toegevoegde waarde voor de 

haven.’ Zo wil het havenbedrijf 

een grote rol spelen bij het 

sorteren van bouwafval voor het 

duurzaam bouwen, aldus 

Overtoom. ‘Daar heb je wel 

ruimte voor nodig. We doen daar 

nu onderzoek naar.’ Ook daar 

zouden de bedrijven in de 

kolenoverslag eventueel een 

belangrijke rol kunnen spelen, 

zegt Overtoom. De twee 

kolenterminals beschikken in 

totaal over maar liefst 110 

hectare aan grond in de Amster-

damse haven. Dat is bijna net zo 

veel als huidige grondreserve van 

het havenbedrijf.

‘Kolenvrije haven is stip op 
de horizon’

Foto: OBA Bulk Amsterdam
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Spoorlijn is verdeeld in blokken van 

1000 à 1500m. In een blok mag 

maar één trein rijden. Rijden er meer, 

dan grijpt het systeem in door de 

controle van de achtervolgende trein 

over te nemen.

Bakens tussen de rails 

ijken de locatiepositie 

van de trein.

Trein zendt locatiegegevens, 

ontleend aan bakens, naar 

de centrale.

1

2
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MALINI WITLOX

In 2023 moet de helft van de Europese 
spoorcorridors zijn uitgerust met de nieuwe 
beveiliging ERTMS, zo bepaalde de Europese 

Commissie in januari. Het oorspronkelijke 
plan met deadlines in 2015 en 2020 is 

daarmee van de baan. Het wil maar niet 
opschieten met de invoering van het 

spoorsysteem. Luxemburg en Italië lopen 
voorop, maar in Nederland, Duitsland en 

Frankrijk gaat het traag.

Nederland heeft momenteel ERTMS 
op een relatief klein deel van het 
spoornet. De HSL-Zuid, de Betuwe-
route, de Hanzelijn en het spoor op 
het traject Amsterdam–Utrecht zijn 
allemaal met de Europese beveiliging 

uitgerust. Het reguliere spoornet is dat echter nog niet 
geheel. Dat komt deels door een gebrek aan experts en 
is deels een budgettaire kwestie. In juni 2016 haalde 
staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en 
Milieu) nog eens 250 miljoen euro uit de pot. Dat geld 
had ze nodig om de bereikbaarheid van Schiphol te 
verbeteren. 
Er zijn wel implementatieplannen voor de rest van het 
Nederlandse spoor, maar van aanleg kwam het nog niet. 
ERTMS wordt in de periode tot en met 2028 geïnstal-
leerd op de belangrijkste spoortrajecten in Nederland. 
In 2022 zal het naar verwachting in al het bestaande 
treinmaterieel dat op het Nederlandse spoor rijdt zijn 
ingebouwd.
ERTMS lijkt in Nederland niet de politieke prioriteit te 

In het dossier Spoorvervoer 

besteden we dit keer onder 

meer aandacht aan 

innovaties – bijvoorbeeld in 

de strijd tegen ‘vierkante 

wielen’. Nu is de praktijk bij 

het uitrollen van nieuwe 

technieken echter 

weerbarstig, hetgeen wel 

blijkt uit de vertraging die 

de Europa-brede invoering 

van ERTMS oploopt. Was de 

aanvankelijke planning dat 

alle TEN-T-corridors in 2020 

zouden zijn voorzien van dit 

beveiligingssysteem, in de 

praktijk zal het pas in 2030 

zo ver zijn.
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Centrale computer berekent 

gewenste snelheid trein B 

en stuurt instructies naar 

stuurcabine trein...

Trein B

Trein A

...waar de machinist 

gegevens afleest. 

Seinen langs het 

spoor zijn niet nodig.

4

3
chting

met de trein en laten ze het vliegtuig vaker links liggen, 
aldus de autoriteiten. Oostenrijk spendeerde tussen 
2009 en 2013 80 miljoen euro op 500 kilometer spoor. 
Ook Roemenië, Slowakije, Polen en Hongarije geven 
aan in 2023 het grootste deel van het spoor van de nieu-
we techniek voorzien te hebben. Achterblijvers zijn 
Frankrijk en Duitsland, die nog aan de implementatie-
plannen werken.

Deze maand (maart 2017) heeft het Nederlandse pro-
grammabureau ERTMS de vijfde marktconsultatie over 
het nieuwe Europese spoorbeveiligingssysteem gepu-
bliceerd. Daarin vraagt de organisatie marktpartijen 
opnieuw feedback te geven op delen van het program-
ma van eisen voor de installatie van ERTMS op het Ne-
derlandse spoor. Is het haalbaar en zijn de eisen begrij-
pelijk? De organisatie hoopt met het betrekken van de 
markt de doorlooptijd van de aanbestedingen te ver-
korten. Het programmabureau ERTMS is een samen-
werkingsprogramma tussen het ministerie van Infra-
structuur en Milieu, ProRail en NS.

Achterblijvers zijn

Frankrijk en Duitsland.

TEN-T
ERTMS is ontwikkeld door de Europese Unie. De 

Europese lidstaten hebben in 2009 afgesproken 

dat de Trans Europese Netwerk Corridors (TEN-T) 

in 2020 met het Europese beveiligingssysteem 

moeten zijn uitgerust. In 2013 was al duidelijk dat 

de Europese deadlines niet gehaald zouden 

worden. Reden dus voor een bijgesteld Europees 

plan dat in januari gepresenteerd werd. In 2023 

moet de helft van de negen belangrijkste Euro-

pese spoorcorridors met ERTMS zijn uitgerust. In 

2023 volgt een update voor de tweede helft van 

het plan, dat in 2030 moet zijn voltooid. 

WAAROM ERTMS?
De voordelen van ERTMS zijn legio. Het systeem 

vervangt in Nederland het verouderde ATB 

(Automatische Trein Beïnvloeding). De kans op 

botsingen wordt hiermee kleiner en er kunnen 

meer treinen op hetzelfde traject rijden, wat de 

capaciteit vergoot. De trein remt automatisch af 

wanneer dat nodig is. Op een scherm ziet de 

machinist hoe hard hij mag rijden op het betref-

fende traject. Seinen langs het spoor kunnen dan 

verdwijnen.

Het grootste voordeel zit echter in het internatio-

nale spoorvervoer. Momenteel zijn er in Europa 

bijna dertig veiligheidssystemen. Als een trein de 

grens passeert, moet hij stoppen om te switchen 

van systeem. Met ERTMS kan de trein gewoon 

doorrijden. Volgens experts is de investering hoog 

maar zullen de kosten dalen als ieder land ERTMS 

heeft ingevoerd. Een gezamenlijk systeem is 

immers effi ciënter in onderhoud dan dertig losse 

systemen. Ook is de economie gebaat met een 

snellere verbinding tussen stations.

NEGEN EUROPESE CORRIDORS
Er zijn negen Europese corridors.

•  Het gaat onder meer om de de Scandinavisch-

Mediterrane corridor (Noord-Zuidas door Europa, 

die onder meer door Finland, Zweden, Duitsland 

en Italië loopt. 

•  De Noordzee-Baltische corridor verbindt de 

havens aan de oostkust van de Baltische Zee met 

de havens aan de Noordzee. Finland en Estland 

worden door een ferry verbonden, de spoorver-

binding loopt onder meer door Polen, Duitsland, 

Nederland en België.

•  De Noordzee-Mediterraanse corridor loopt van 

Ierland, via het Verenigd Koninkrijk naar 

Nederland, België en Luxemburg naar het zuiden 

van Frankrijk.

•  De Baltisch-Adriatische corridor verbindt onder 

meer Zuid-Polen met Slowakije, Oostenrijk en 

Italië.

•  De Rijn-Alpencorridor verbindt de havens van 

Rotterdam en Antwerpen met het Italiaanse 

Genua, via Zwitserland.

ERTMS: een trein 
met vertraging
hebben die het bijvoorbeeld in Luxemburg wel heeft. 
De beslissing om daar het gehele spoornetwerk en de 
treinen die erop rijden van ERTMS te voorzien, werd al 
in 1999 genomen. Ruim 300 kilometer spoor wordt on-

der handen genomen. De klus moet dit jaar afgerond 
worden, een investering van 70 miljoen euro. Ook lan-
den als Oostenrijk, Spanje en Italië behoren tot de kop-
lopers, volgens een overzicht van de Europese Com-
missie.
Onze zuiderburen zijn al sinds 2009 bezig met de uit-
rol van ERTMS op de hogesnelheidslijnen van Brussel 

naar Aken en van Antwerpen naar de Nederlandse 
grens. Eerst wilden de Belgen slechts een deel van het 
spoor aanpakken. Na het treinongeluk (2010) in Buizin-
gen waarbij een stoptrein een IC-trein in de fl ank aan-
reed en er 19 doden vielen, ging het radicaal roer om. 
België besloot het hele spoornet met ERTMS uit te rus-
ten, meer dan 3500 kilometer spoor. Kosten: twee mil-
jard euro.

Denemarken en Spanje
Denemarken heeft het implementatieplan recent bijge-
steld. In 2023 moet ERTMS op het hele hoofdnetwerk 
(3000 kilometer spoor) zijn ingevoerd. Het land trekt 
hier 2,6 miljard euro voor uit. De Denen kiezen hierbij 
voor de meest recente versie van ERTMS, Baseline 3. 
Deze versie herstelt fouten uit het verleden, en nieuwe 
functies zijn toegevoegd. In Nederland is gekozen om 
niveau 2 in te voeren, omdat deze technologie zich al 
bewezen heeft, volgens politiek Den Haag.
Spanje investeert al sinds 2000 in het systeem op zijn 
hogesnelheidsnetwerk. Sindsdien gaan mensen vaker 
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DOE DE
NETWERK
TOUR!

DUISBURG (DE)
6 APRIL 2017

DUITS-NEDERLANDSE 
LOGISTIEK 
CONFERENTIE
NIEUWE PARAMETERS, NIEUWE OPLOSSINGEN

Op zoek naar personeel in transport en logistiek? Uw selectie begint op: vacatures.nieuwsbladtransport.nl

De enige echte transportencyclopedie op internet: 

www.nieuwsbladtransport.nl/woordenboek

Elke dag met 100.000
wagons onderweg

De treinen van DB Cargo doen elke dag de  
zeehavens en belangrijkste industriecentra van 
Nederland en België aan. Het spoor is niet alleen  
de veiligste manier van goederentransport maar  
ook de meest milieuvriendelijke. Met 3.500 eigen  
locomotieven en 100.000 wagons bespaart DB  
Cargo de Europese wegen dagelijks 100.000 ritten 
van vrachtwagens. 

Lees het magazine - online of via de app
Wilt u aangesloten blijven op de laatste  
ontwikkelingen in de railgoederenvervoer sector en 
leren van inspirerende oplossingen uit de praktijk? 
Lees ons magazine Railways online op  
nl.dbcargo.com of download de app!

Europa's grootste
railtransportbedrijf
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Innovatie op het spoor
MALINI WITLOX

De spoorsector staat niet bekend om zijn innovatie drang. Wie goed zoekt, vindt echter toch een aantal 

pareltjes. Van een app die waarschuwt voor een onbewaakte spoorweg overgang tot een borstel om 

vierkante wielen te bestrijden. Al deze vindingen zijn, in verschillende categorieën, genomineerd voor de 

Rail Tech Innovations Awards 2017.

GEURSTOF JAAGT DIEREN VAN HET SPOOR
’Vanwege een dier op het spoor rijden de treinen 

tussen Utrecht en Rotterdam met vertraging.’ 

Menig treinpassagier is bekend met zulke 

meldingen en ook voor het goederenvervoer is 

vertraging vervelend en duur. Uw lading moet 

immers op tijd bij de klant staan. Tupoleum is een 

geurstof die dieren verdrijft vanaf plaatsen waar 

ze ongewenst zijn. Konijnen, herten, zwijnen en 

andere dieren worden geweerd van spoorwegen. 

Voor mensen ruikt het als een schrale brandlucht. 

Dieren blijven weg van de plaats waar de zuilen 

met vloeistofreservoir staan. Ook helpt het tegen 

konijnen die de spoorbaan ondergraven. De stof is 

niet schadelijk voor mens of dier. In 2016 deed 

Prorail een test met de inzet van Tupoleum-dis-

pensers op de Betuweroute. Op het 200 kilometer 

lange traject tussen de Maasvlakte en Duitsland 

was schade ontstaan aan de spoordijk door de 

aanwezigheid van konijnengangen. Een verzak-

king van de spoorbaan zou enorme negatieve 

gevolgen hebben voor de dienstregeling. Met de 

inzet van Tupoleum via korrels en de geurzuilen 

zijn goede ervaringen opgedaan om konijnen 

effectief en preventief te weren. De gangen bleven 

echter een aantrekkelijke schuilplaats voor de 

knaagdieren. Door de gangen te sluiten met een 

speciaal Tupofoam schuim en door de inzet van de 

geurzuilen blijft de overlast van konijnen beperkt.

MET 120 KILOMETER PER UUR 
TREIN CHECKEN
Onderhoud aan wagons wordt regulier verricht op 

basis van een vooraf bepaald schema. 

RailWatch heeft een meetstation gemaakt dat 

zelfs nog werkt als een trein met 120 kilometer per 

uur over het spoor raast. Zonder dat de operatie 

onderbroken hoeft te worden, wordt gekeken of 

de wagon onderhoud nodig heeft. Het monito-

ringsysteem bekijkt onder meer de dikte van de 

remschijven, de conditie van de wielen, wagon-

nummer en algemene conditie van de wagon. De 

data worden geanalyseerd en daar rolt een advies 

uit. Is onderhoud nodig en zo ja, op welk moment 

kan dat het beste ingepland worden.

STUDIEOPDRACHT LEIDT TOT 
AERODYNAMISCHE GOEDERENTREINEN
Wagons van goederentreinen zijn functioneel, 

maar het ontwerp is niet aerodynamisch. Tussen 

de diverse wagons van de containertrein zit iedere 

keer veel ruimte. Zes studenten kwamen met het 

idee om de ruimtes tussen de wagons af te 

dichten, omdat die een fors hogere luchtweer-

stand en dus hoog kostenplaatje veroorzaken. Met 

de afdichting door de AeroTrail blijft de lucht-

stroom constant. Het mechanisme wordt aan de 

hoek van de intermodale containers gehangen. 

Met stretchmateriaal wordt het gat gedicht. De 

aerodynamische goederentrein zou de goederen-

sector honderdduizenden euro’s opleveren.

OPVOUWBARE CONTAINERS VOOR DE ZIJDEROUTE
In het najaar van 2016 presenteerde Holland Container 

Innovations (HCI) de 4FOLD, een inklapbare container. Vier 

ingeklapte 4FOLD-containers hebben dezelfde afmetingen 

als één standaard container. Volgens het bedrijf zou de 

opvouwbare container grote toegevoegde waarde hebben 

op het spoor. Het bedrijf ziet onder meer kansen in de 

treinen die op de in 2017 opgestarte Zijderoute tussen 

China en Europa rijden. Gebruik van de opvouwbare 

container zou leiden tot een kostendaling op het gebied 

van opslag, handling en transportkosten.

PAS OP: ONBEWAAKTE SPOORWEGOVERGANG!
Eind 2016 botste bij het dorp Winsum een trein op een 

tankauto met melk. Achttien mensen raakten gewond, elf 

moesten er naar het ziekenhuis. De vrachtwagen kwam van 

een boerenerf en raakte bij een onbewaakte spoorwegover-

gang de trein. De dienstregeling was lange tijd ontregeld. 

Reden voor actie. Het is te kostbaar om alle onbewaakte 

spoorwegovergangen van extra waarschuwingslichten of 

slagbomen te voorzien. Het bedrijf InTraffi c ontwikkelde 

daarom een app, waarbij bestuurders van vrachtwagens of 

personenwagens een melding krijgen als ze een onbewaak-

te spoorwegovergang naderen. De app kan eenvoudig 

geïntegreerd worden met bestaande navigatiesystemen. 

Een eerste test in samenwerking met Prorail en TNO is net 

afgerond.

DE SPOORBORSTEL GAAT VIERKANTE 
WIELEN TEGEN
Blaadjes op het spoor veroorzaken regelmatig 

treinvertragingen. Maar ook zand, vet en sneeuw 

kunnen tot de zogenoemde vierkante wielen 

leiden. De Spoorborstel is een unit die onder de 

trein wordt gemonteerd. Op vervuilde stukken 

traject wordt de borstel door middel van een 

ingebouwde pneumatische cilinder tegen het 

spoor aangedrukt, waardoor deze eenvoudig 

vervuiling van het spoor verwijdert. De borstel kan 

tot een snelheid van 70 kilometer per uur gebruikt 

worden en is slijtvast door een speciaal verenstaal. 

Door de hoge snelheid waarmee de trein kan 

rijden, is de borstel geschikt voor inzet bij de 

normale dienstregeling.
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Foto: Holland Container Innovations
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Goederenvervoerders betalen te veel 
voor het gebruik van het spoor. De 
gebruiksvergoeding zou 40% moeten 
worden verlaagd om spoorvervoer 
een betere concurrentiepositie te ge-
ven ten opzichte van het wegtrans-

port en de binnenvaart.
Dat is de reactie van Koninklijk Nederlands Vervoer 
(KNV) op de nieuwe Spoormonitor van de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM). De ACM zelf bevestigt dat 
veel spoorbedrijven in het goederenvervoer klagen over 
de kosten die ze moeten maken om voor hun treinen 
een plekje op het spoornet te bemachtigen.
De ACM kondigt ook nader onderzoek aan naar de be-
taalbaarheid en beschikbaarheid van spoorcapaciteit. 
Dit jaar wordt bezien of ProRail, dat sinds twee jaar na-
mens de overheid de enige beheerder is van het Neder-
landse gemengde net en de Betuweroute, wel goed om-
gaat met de toedeling van capaciteit en of deze 
verzelfstandigde overheidsdienst de hoogte van de ge-
bruiksvergoeding juist vaststelt.
Onder het nu demissionaire kabinet, dat in 2012 aan-

Heimwee 
naar Keyrail

beperking van de capaciteit van de Betuweroute, we-
gens de aanleg van een hierop aansluitend ‘derde spoor’ 
tussen de Nederlandse grens en Oberhausen, een groot 
probleem. Die dwingt hen weer het gemengde net op, 
waar om treinpaden moet worden geconcurreerd met 
personentreinen. Op dat gemengde net neemt de 
schaarste ook toe, doordat ProRail aan groot onder-
houd op een groot aantal trajecten bezig is.
De uitbouw van de Betuwelijn aan Duitse kant gaat tot 
2022 duren. Goederentreinen moeten in die periode 
weer over de Kijfhoek-route via Venlo en de Bentheim-
route via Oldenzaal Duitsland inrijden. Daarmee had 
ProRail beter rekening moeten houden, toen bleek dat 
de Moerdijkbrug aan spoedonderhoud toe was, vinden 
veel goederenvervoerders. Een klacht over slechte af-
stemming is inmiddels door belangenorganisatie Rail-
Good bij de ACM aanhangig gemaakt. De ACM signa-
leert ook een ander knelpunt: het in 2013 ingevoerde 
basisnet voor het transport van gevaarlijke stoff en op 
het gemengde net.
Goederenvervoerders over het spoor zijn net iets min-
der tevreden – iets ontevredener, eigenlijk – over het 

trad, stegen de kosten van de vergoeding met 50 mil-
joen euro. KNV wijst erop dat de vergoeding weliswaar 
niet sterk afwijkt van die in bijvoorbeeld Duitsland, 
maar dat in dat land het vrachtvervoer over de weg een 
tol per kilometer betaalt, terwijl Nederland zo’n Maut 
niet kent. Zolang geen kilometerheffi  ng wordt geheven, 
zou de gebruiksvergoeding fors omlaag moeten om de 
concurrentieverhoudingen te herstellen.

Dringen op het net
Ondanks die kennelijk te hoge gebruiksvergoeding is 
het goederenvervoer over het spoor in en door Neder-
land de laatste jaren aardig toegenomen, zo blijkt uit de 
ACM-Spoormonitor. In 2014 werden nog tien miljoen 
kilometers afgelegd. Vorig jaar waren dat er al elf mil-
joen, waarvan vier miljoen over de Betuweroute. Het 
wordt trouwens dringen op het gemengde net, want het 
aantal door personentreinen gereden kilometers steeg 
in die periode van zowat 145 miljoen naar 147 miljoen.
In beide marktsegmenten – reizigers en goederen – kla-
gen de operators over het dreigende gebrek aan capaci-
teit. Voor goederenvervoerders is de komende tijd de 

FOLKERT NICOLAI

De nieuwe Spoormonitor van de 

Autoriteit Consument & Markt 

levert een beetje tevredenheid op 

van railvervoerders. En, in het 

goederenvervoer, een boel 

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

redactie@nieuwsbladtransport.nl

De Groot Global Logistics, 

onderdeel van De Groot Fresh 
Group uit Hedel, zette recent de 

handtekening voor de levering 

van elf New Generation Scania’s. 

Het gaat om tien stuks S450 

6x2/4 trekkers en één 6x2/4 S520 

V8, alle met een gestuurde 

voorloopas. De Groot Global 

Logistics is huisvervoerder van De 

Groot Fresh Group. Die actief is in 

de groente en fruit. Met eigen 

auto’s is het transportbedrijf 

actief in een straal van 200 km 

rondom Hedel en ze passeren 

dagelijks de landgrenzen met 

België en Duitsland. 

Kuehne + Nagel heeft haar 

specialty trailernetwerk in België 

en Luxemburg uitgebreid door te 

investeren in vijftig temperatuur-

geregelde farmatrailers. De 

specialty trailers zijn voorzien van 

aggregaten. Deze garanderen een 

continue temperatuurbeheersing. 

Bovendien wordt de lading 

beschermd tegen eventuele 

temperatuurschommelingen 

– een belangrijke vereiste voor de 

sector. K+N is een van de eerste 

logistieke dienstverleners voor de 

farmaceutische industrie met een 

dergelijk groot aantal van 

inmiddels meer dan honderd 

temperatuurgeregelde trailers in 

Europa.

Deli XL, de groothandel in voeding 

voor de horeca, verandert op 12 

juni zijn merknaam in Bidfood. De 

eerste vrachtauto’s in Nederland 

zijn al van die naam voorzien.

Deli XL is een dochterbedrijf

van Bidvest, een internationaal 

concern dat in een reeks andere 

landen in de voedingsmiddelen-

groothandel actief is onder de 

naam Bidfood. Onder die naam 

gaat nu dus ook Deli XL in 

Nederland verder. 

Onlangs heeft ProDelta drie 

nieuwe huurovereenkomsten 

gesloten met bestaande en 

nieuwe huurders op Distripark 

Halfweg midden in het Rotter-

damse havengebied. CP Benelux 
is een logistiek dienstverlener met 

een sterke focus op ADR-goederen 

en leveringen aan de scheepvaart. 

Met een nieuwe, langjarige 

huurovereenkomst voor 6.384 

vierkante meter wordt de 

continuïteit van het bedrijf op 

Distripark Halfweg gewaarborgd. 

DvR Warehousing tekende voor 

2.400 vierkante meter extra 

bedrijfsruimte. Deze huurder 

beheert al ruim 25.000 vierkante 

meter op het complex. Expeditie-

bedrijf Sillevis tekende als nieuwe 

huurder een langjarige overeen-

komst voor circa 2.200 vierkante 

meter.

ECS Zeebrugge, gespecialiseerd in 

het containervervoer, heeft voor 

dit jaar vijftig nieuwe MAN TGX 

trekkers besteld. Ze zijn deels 

bestemd voor vervanging (twintig 

stuks) en deels voor uitbreiding 

van de vloot (dertig stuks). Eind 

2017 wil ECS hiermee over een 

vloot beschikken van 330 trekkers 

(75 % met de milieuvriendelijke 

Euro 6 motor) in de typische 

bordeauxrode kleur. Bij ECS rijden 

de trekkers circa 100.000 

kilometer per jaar en worden in 

het achtste levensjaar vervangen. 

Willems Transport in Rijkevoort 

zweert bij DAF. En dus zijn er weer 

vier nieuwe aangeschaft: DAF 

CF400 FT Space Cab trekkers. Ze 

draaien mee in het beleveren van 

distributiecentra van supermark-

ten in de Benelux. Willems 

Transport rijdt al met DAF sinds 

de jaren vijftig. Het wagenpark 

bestaat nu uit 58 voertuigen, 

waarvan 54 van het merk DAF.

De trekkers rijden 110.000 tot 

120.000 kilometer per jaar.

UPS ontving in de categorie 

Logistiek & Transport, voor het 

elfde jaar op rij, de titel ’s Werelds 

Meest Ethische Bedrijf. Deze 

award is uitgereikt door het 

Ethisphere Instituut, wereldwijd 

leider in het bepalen en ontwik-

kelen van standaarden in ethische 

bedrijfsvoering. Bedrijven die 

benoemd zijn tot ’s Werelds 

Meest Ethische Bedrijf investeren 

in lokale gemeenschappen over 

de hele wereld, omarmen 

strategieën van diversiteit en inte-

gratie en hebben een focus op 

lange termijn met als doel een 

duurzaam businessvoordeel. 

BEDRIJFSNIEUWS

hun geboden product dan reizigersvervoerders, blijkt 
uit het ACM-onderzoek. Er is een zeker heimwee naar 
Keyrail, dat tot medio 2015 de Betuweroute beheerde. 
Dat laatste doet ProRail, nu de enige netbeheerder in 
Nederland, in het algemeen ook steeds beter, maar Pro-
Rail wordt toch vooral gezien als organisatie voor het 
gemengde net, waarop personentreinen doorgaans 
voorrang wordt verleend.

Machtspositie
Volgens de ACM zijn er, op het sinds twintig jaar 
geliberaliseerde spoornet in Nederland, nu 21 aanbie-
ders van goederenvervoer actief. In 2010 waren dat er 
vijftien. Het is een stoet van kleinere operators, aan-
gevoerd door drie reuzen die samen vorig jaar nog 
steeds 70% van de markt in handen hadden. Dat was 
wel iets minder dan de 75% van enkele jaren eerder, 
maar de top-drie, bestaande uit DB Cargo, Locon en 
Ruhrtalbahn Benelux, hebben een dominantie machts-
positie op markten waar binnenvaart en wegvervoer 
geen alternatief vormen, zo stelt de ACM vast. Er zijn 
aanwijzingen dat vooral DB Cargo daarvan gebruik-
maakt.
Het goederenvervoer per trein is bij uitstek een inter-
nationale markt: 80% van de treinen op het Neder-
landse net steekt één of meer Europese grenzen over. 

Dat betekent dus dat ook met buitenlandse netbe-
heerders goede afspraken moeten worden gemaakt 
over de toewijzing van treinpaden en de vaststelling 
van gebruiksvergoedingen. Dat gebeurt sinds enkele 
jaren in drie ‘corridors’: die langs de Rijn naar Italië, 
van de Noordzee naar de Middellandse Zee en van de 
Noordzee naar de Baltische landen. Vorig jaar zijn in 
Europees verband akkoorden gesloten om deze corri-
dors te bevorderen.
ProRail stelt jaarlijks een ‘netverklaring’ op, die aan-
geeft aan welke voorwaarden bedrijven moeten vol-
doen om toegang tot het spoornet te krijgen. Personen-
vervoerders zijn over die netverklaring voor 2016 in het 
algemeen positief, maar goederenvervoerders klagen 
erover dat ze te weinig bij de opstelling ervan worden 
betrokken. Ruim de helft zegt ook dat de periode waar-

Geen van de vervoerders is 

echt tevreden over hoe de 

capaciteit wordt verdeeld.

binnen ze hun inbreng moeten leveren veel te kort is en 
dat ProRail met die inbreng te weinig doet.
Wat de netverklaring voor 2017 aangaat, zijn goederen-
vervoerders nog veel kritischer. Het is de eerste netver-
klaring die door ProRail alleen, na de opheffi  ng van Key-
rail, is opgesteld. Dit heeft tot een veel minder 
eenduidige en heldere kijk geleid op het gemengde net 
en de Betuweroute, aldus de meeste respondenten in 
de Spoormonitor. De nieuwe netverklaring is techno-
cratisch, internationaal niet geharmoniseerd en mist 
affi  niteit met goederenvervoer. Al met al geven de 
meeste vervoerders, ook die in het reizigersvervoer, de 
nieuwe verklaring een onvoldoende.
De ACM zelf geeft ook een oordeel: ‘In de praktische 
toepassing lijkt de Netverklaring 2017 niet voldoende 
aan te sluiten bij de behoefte van de spoorgoederenver-
voerders.’ Er komt echter een aap uit de mouw, want 
‘opvallend is dat de twee grootste vervoerders over de 
consultaties en de inhoud van de netverklaring aan-
zienlijk positiever oordelen dan de andere vervoer-
ders’. Aan de goederenkant kan DB Cargo er zich dus 
wel in vinden, luidt de conclusie. Aan de reizigerskant 
zal dat NS wel zijn.

Net voldoende
Geen van de vervoerders – die van reizigers evenmin 
als die van vracht – is echt tevreden over het proces 
waarin de capaciteit van het spoornet over de belang-
hebbenden wordt verdeeld. De personenvervoerders 
geven er nog net een voldoende aan, maar goederen-
vervoerders, en ook spooraannemers, klagen over de 
lange duur van dit proces. Daardoor moeten ze te 
vroeg aangeven waaraan ze behoefte hebben, hetgeen 
hen op achterstand zet ten opzichte van personenver-
voerders.
De laatsten kunnen immers voor een heel jaar wel vrij 
nauwkeurig aangeven waaraan ze behoefte hebben. 
Maar goederenvervoerders moeten meestal contrac-
ten met verladers sluiten waarin meer fl exibiliteit is 
ingebouwd. Toch moeten ze dus al in april opgave 
doen van hun wensen voor het hele kalenderjaar. 
Daarbij komt nog dat wie, zoals het gezegde luidt, het 
eerst komt, het eerst maalt, zodat de goederenver-
voerder en diens klant het met slechtere treinpaden 
moeten doen.
Goederenvervoerders klagen er verder over dat onder-
houd aan het spoor vooral ’s nachts gebeurt. Daar heeft 
het reizigersvervoer geen last van, maar zij des te meer. 
De ACM heeft hier wel een oplossing voor: bepaal op 
kortere termijn hoelang een traject in onderhoud gaat 
en stel tussentijds vast hoelang het werk aan het spoor 
feitelijk nog gaat duren. Het is immers zonde in een ver 
tevoren afgesproken ‘treinvrije’ periode een traject dat 
lang en breed is opgeknapt, ongebruikt te laten.
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FOLKERT NICOLAI

Geodis werkt mee aan een plan 
om Franse snelwegen van boven-
leidingen te voorzien. Door elek-
trisch te vervoeren kan de Franse 
lucht er een stuk schoner op wor-
den.

Geodis, de logistieke dochter van de 
Franse spoorwegen, heeft zich aan-
gesloten bij Carbone 4, een studie-
club van energiebedrijven en exploi-
tanten van ‘péages’, die van de 
snelwegen ook een soort spoorlij-
nen wil maken. Het vrachtvervoer 
over de weg kan zijn CO2-uitstoot 
fl ink beperken als het over lange af-
standen op de snelweg uit bovenlei-
dingen en met behulp van stroomaf-
nemers, ‘pantografen’, elektriciteit 
aftapt.
De ‘Autoroute électrique’ is op de 
rechter rijbaan in beide richtingen 
over de gehele lengte voorzien van 
bovenleidingen. De bedoeling is dat 
daar lange-afstandsverkeer met een 
hybride motor gebruik van maakt. 
Het grootste deel van de rit wordt 
dan duurzaam, dat wil zeggen op 
stroom, afgelegd. Voor inhaalbewe-
gingen, het op- en afrijden van de 
snelweg en voor het transport op se-
cundaire wegen kan dan op de die-
selmotor worden overgeschakeld.
In Duitsland zijn hiermee al proe-
ven onderweg; de Fransen willen 
niet achterblijven. Dus hebben de 
energiebedrijven Engie en EDF en 
de exploitanten van Franse tolwe-
gen Vinci en ATMB (Autoroute et 
Tunnel de Mont-Blanc) onderzoe-
kers uit Parijs aan het werk gezet in 
het project Carbone 4, waarbij Geo-
dis als waarschijnlijk proefkonijn nu 
ook is toegetreden. Want het is na-
tuurlijk Geodis dat de eerste hybri-
de voertuigen in Frankrijk straks op 
de weg moet brengen.

Diesel
Frankrijk heeft een enorm diesel-
probleem, vooral doordat het land 
de laatste drie decennia het rijden 
op diesel fi scaal heeft bevorderd. 
Op zeker ogenblik reden acht op de 
tien auto’s er op diesel, hetgeen ze-
ker in de steden tot grote vervuiling 
leidde. We rekenen even mee met 
Carbone 4. Het wegverkeer, van 
personen en goederen, is verant-
woordelijk voor 30% van alle ener-
gieconsumptie in Frankrijk en ook 
voor 30% van de uitstoot van broei-
kasgassen. Ongeveer de helft daar-
van komt voor rekening van de per-
sonenwagen, de andere helft voor 
die van het vrachtvervoer over de 
weg.
In het landvervoer heeft het weg-
vervoer een aandeel van 85%, zeg-
gen de onderzoekers. Nu is de ‘poids 
lourd’, de zware vrachtauto die in-
clusief lading veertig ton mag we-
gen, zeker niet de hoofdschuldige 
van het milieuprobleem. Die ver-
bruikt maar 3 à 4% van de energie in 
heel Frankrijk en veroorzaakt 5% 
van de broeikasgasemissie. Maar 
om de klimaatdoelstellingen te ha-
len die recent, nota bene op een in-
ternationale top in Parijs, zijn afge-
sproken, helpt ook een gedeeltelijke 
elektrifi catie van het wegvervoer.
Op termijn ziet Carbone 4 – dat in 
tegenstelling tot wat de naam sug-
gereert juist af wil van fossiele 
brandstoff en – een goede toekomst 
weggelegd voor elektrisch vracht-
verkeer. In het stadsvervoer maken 
distributievoertuigen en bussen op 
stroom hun entree. Helaas zijn we 

nog niet ver genoeg gevorderd met 
de ontwikkeling van batterijen die 
lichter, compacter en vooral ook be-
taalbaarder zijn, terwijl ze grotere 
prestaties leveren. Op lange ritten 
raken ze gauw leeg en voor het ver-
voer van zware lading zijn ze eigen-
lijk nog ongeschikt.

Bovenleidingen
De studieclub ging rondkijken naar 
wat er nu al leverbaar is om wegver-
voer over grotere afstanden op elek-
triciteit mogelijk te maken. Om te 
beginnen is er een alternatief: 
spoorvervoer. Maar de capaciteit 
daarvan kan alleen tegen hoge kos-
ten worden uitgebreid en de truck 
kan vrijwel overal komen. Dus moe-
ten we het eerst zoeken in geëlektri-
fi ceerde wegen om fl ink veel duur-
zame kilometers te kunnen maken.

maar daar staan volgens het onder-
zoek voordelen tegenover die deze 
investering op vrij korte termijn ren-
dabel maken. Ook voor de staat, in 
de vorm van een forse verlaging van 
de uitstoot van broeikasgassen.
Om het project te realiseren moet 
er een organisatie komen, die de 
Fransen merkwaardig genoeg een 
Engelse naam hebben gegeven: de 
SPV, ofwel Special Purpose Vehicle. 
Die moet zorgdragen voor de aanleg 
van bovenleidingen op de rechter 
rijstroken. Dat gaat ongeveer 1,5 
miljoen euro per strekkende kilo-
meter autosnelweg kosten, luidt de 
schatting. De kosten worden voor 
een groot deel alweer terugver-
diend doordat hybride vrachtauto’s 
meer tol gaan betalen als ze van 
stroom gebruikmaken. Bij een ‘nor-
male’ dieselprijs zijn deze elektri-

We komen daarvoor uit bij drie 
technieken: bovenleidingen, leidin-
gen in het wegdek en inductie, waar-
bij bobines langs de weg in contact 
staan met bobines in vrachtauto’s. 
Volgens het onlangs uitgebrachte 
onderzoek is de eerste techniek 
waarschijnlijk de goedkoopste. In 
Duitsland is een proef onderweg 
met bovenleidingen, waaraan onder 
meer Siemens meewerkt. Er komen 
daar enkele korte testtracés. Het 
idee is dat een vrachtauto op die 
stukjes snelweg voldoende elektri-
citeit kan ‘tanken’ om ook een deel 
van de rit op secundaire wegen elek-
trisch af te leggen.
In de andere technieken zien de on-
derzoekers minder. Ja, het Franse 
(!) Alstom beproeft een systeem om 
trucks uit een in het wegdek aange-
brachte leiding stroom te laten ont-

vangen. Ook het Zweedse Elways is 
daarmee bezig, maar het wordt 
waarschijnlijk te duur en zal dus 
niet snel kunnen worden ingevoerd. 
In de inductiemethode, waar trei-
nenbouwer Bombardier aan werkt, 
ziet Carbone 4 ook niet een snelle 
oplossing voor de ‘transitie’ van fos-
siele naar groene aandrijving.

Rendabel
Wat deze technieken gemeen heb-
ben, is wel dat ze allemaal op be-
staande snelwegen kunnen worden 
toegepast. Vinci en ATMB, van de 
routes van en naar de Mont-Blanc, 
zien daar kennelijk ook geen been in. 
Er is wel een investering van onge-
veer drie miljard euro door de Franse 
overheid nodig om een systeem met 
bovenleidingen op een fl ink deel van 
de autoroutes ingevoerd te krijgen, 

DUURZAAMHEID  Betaalbare oplossing op bestaande wegen

Frans plan 
voor tolwegen 
met stroom
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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

Zo hard kan het gaan: 

aandeel schone en zuinige 

euro VI-trucks in Nederland 

al bijna 50% #ING  

pic.twitter.com/u3cqpfoXCD

@INGnl_Economie 

Heb jij dé oplossing om 

transport en logistiek 

duurzaam effi ciënter te 

maken? Schrijf je dan snel in 

@TransportLAB  

http://bit.ly/2mlowLA

@EnginearSocial 

Bio LNG te stimuleren voor 

oa de zeescheepvaart 

omdat techniek nog niet zo 

ver is voor elektrifi catie 

aldus Allard Castelein.

@zeevaart 

Binnenvaart trekt behoorlijk 

aan. @BCTN1987 in Ablas-

serdam is verdubbeld. Op 

naar 200.000 containers 

per jaar!

@JJWeeda 

Learning from Amazon: 

Improving Warehouse 

Effi ciency http://buff.

ly/2mVK1Dz #logistics 

#warehousing

@LogisticsMatter 

Op 28 mei start de eerste 

#havenrondvaart weer! 

Onze prachtige haven vanaf 

het water ontdekken? Bestel 

je tickets op http://www.

havenrondvaarten.nl

@HavenAmsterdam 

Jongeren aan de slag met 

transport en logistiek 

#SkillBreak 

http://bit.ly/2mYLxHJ  

@STLwerkt 

 FBI dagvaardt grote 

containerrederijen

 Albert Straatman nieuwe 

directeur RPPC

 Amazon zou 400 

vrachtvliegtuigen willen 

inslaan 

 Het opvallendste nieuws 

volgens Klara Paardenko-

per, Rotterdam Mainport 

University

 Rhenus neemt groot 

belang in Arkon Shipping

 Teubooker koopt 

‘verkeerstoren’ Wayz

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

De elektrische snelweg is goedkoper 

dan veel andere CO2-maatregelen.

’s Werelds eerste stuk 

elektrische snelweg 

ligt in Zweden. Boven 

een stuk weg van zo’n 

2 kilometer is een 

bovenleiding aangelegd 

waar daarvoor uitgeruste 

vrachtwagens kunnen 

aankoppelen. Het project 

is een samenwerking van 

Siemens en Scania.

Foto: Scania

sche trucks per saldo goedkoper uit.
Maar wat is een ‘normale’ diesel-
prijs? De onderzoekers denken hier 
aan één euro per liter. In Frankrijk 
zou diesel zelfs duurder kunnen 
worden door fi scale maatregelen. 
De stroomprijs zal de komende 
twintig jaar wel kunnen gaan oplo-

pen van nu 80 naar 130 euro per me-
gawattuur, zo heeft ander onder-
zoek, van het Internationale Energie 
Agentschap, uitgewezen. Op korte 

termijn hoeft dat de vervoerder er 
niet van te weerhouden te investe-
ren in de aankoop van hybride 
trucks met stroomafnemer.

Rekenwerk
Het voorstel aan de Franse rege-
ring, door wie die na de aanstaande 

presidentsverkiezing ook mag wor-
den geleid, is doorgerekend voor 
uiteenlopende dieselprijzen. Is die 
inderdaad één euro, dan kan op het 

project om snelwegen van elektri-
sche bovenleidingen te voorzien 
een rendement van 3,3% worden 
behaald, te verdelen tussen de 
snelwegexploitanten, de energie-
maatschappijen en de vervoerders. 
Dat rendement loopt geleidelijk op 
tot 9,6% indien de prijs van een li-
ter diesel naar 1,25 euro per liter 
gaat, wat geen vreemde veronder-
stelling is, gezien de toenemende 
schaarste aan goedkoop winbare 
olie in de komende twee decennia. 
Hoe het rendement moet worden 
verdeeld over de deelnemers is de 
volgende vraag.
Of alle rekenwerk – Carbone 4 
heeft op basis van een reeks hypo-
theses uitvoerige sommen ge-
maakt – over een reeks van jaren 
standhoudt, is onmogelijk te voor-
spellen. Voor de staat, die het kli-

maatakkoord van Parijs heeft on-
derschreven, staan de voordelen 
echter vast. In de komende twintig 
jaar kan de uitstoot van CO2 met 
dertig megaton per jaar worden be-
perkt. Verder verminderen de ge-
luidsemissie, de uitstoot van fi jn-
stof en die van NOx.
Daarbij is de elektrische snelweg wat 
de investering betreft goedkoper dan 
heel wat andere methoden om de 
CO2-emissie te beperken. Per ton re-
ductie van de uitstoot betaal je voor 
de overkabelde autoroute 100 mil-
joen euro. Windparken op het land 
vergen, om hetzelfde doel te berei-
ken, een investering van 80 euro. 
Windparken op zee komen al aan 410 
euro, om over zonnepanelen – 3.900 
euro – maar te zwijgen. Doen dus, 
fl uisteren de Carbone 4-partners de 
nieuwe Franse regering in het oor.
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LOGISTICS & DISTRIBUTION 
5 EN 6 APRIL
Op deze beurs vindt u de nieuwste 

trends en ontwikkelingen op het ge-

bied van material handling, distri-

butie, IT en e-logistics. Verpakkings-

beurs Empack vindt op dezelfde 

locatie en datum plaats.

• easyfairs.com

DUITS NEDERLANDSE 
LOGISTIEK CONFERENTIE
6 APRIL
Jaarlijks ontmoeten de Nederlandse 

en Duitse logistieke sector elkaar bij 

deze conferentie in Duisburg. De 

kans om uw netwerk internationaal 

uit te breiden. 

• nieuwsbladtransport.nl/events 

NAVINGO MARITIME & 
OFFSHORE CAREER EVENT
19 APRIL
Het WTC Rotterdam staat deze dag 

geheel in het teken van carrièremo-

gelijkheden binnen de maritieme, 

offshore & energie sector. Ook is er 

een inhoudelijk programma. 

• moce.biz

LOGISTIEK CONGRES IRAN, 
EDITIE ANTWERPEN 
5 MEI
U hoort wat er mogelijk is wat be-

treft de handel met Iran. Wat zijn de 

kansen én risico’s en hoe zit het met 

de (gedeeltelijke) opheffi ng van 

handelssancties?  

• nieuwsbladtransport.nl/events

TRANSPORT LOGISTIC 
MÜNCHEN
9 T/M 12 MEI 
De grootste beurs ter wereld als het 

gaat om logistiek, mobiliteit, IT en 

supply chain management. Een za-

kelijk platform voor de mondiale lo-

gistiek en transportindustrie. 

• transportlogistic.de

AGENDA

RAAD & RECHT

De economie trekt weer aan en er worden weer veel nieuwe 
arbeidsovereenkomsten gesloten. Goed moment om nog eens 
te kijken naar de regels omtrent de proeftijd.

Een proeftijd kan zowel voor de werkgever als de werknemer 
nuttig zijn. De werkgever kan er in deze periode onder andere 
achter komen hoe de werknemer functioneert en welke vaar-
digheden hij bezit. De werknemer kan op zijn beurt kennisma-
ken met het bedrijf en kijken of hij zich daar op zijn plek voelt. 
Wanneer binnen de afgesproken proeftijd blijkt dat partijen 
niet met elkaar verder willen, dan kunnen zij vrij eenvoudig 
afscheid van elkaar nemen. De werkgever heeft geen toestem-
ming van het UWV nodig en ook tussenkomst van de rechter 
is niet vereist. Er hoeft geen opzegtermijn in acht te worden 
genomen en een geldige reden voor de opzegging is in beginsel 
niet verplicht. Wordt echter naar een reden gevraagd, dan dient 
de opzeggende partij deze wel te geven.

Voor het opnemen van een proeftijd geldt dat dit alleen 
mogelijk is voor contracten langer dan zes maanden. Tevens 
is vereist dat het proeftijdbeding bij aanvang van het dienst-
verband schriftelijk wordt overeengekomen. Bij een arbeids-
overeenkomst voor twee jaar of langer is de proeftijd maximaal 
twee maanden. Gaat het om een contract van korter dan twee 
jaar dan geldt het maximum van één maand. Dat geldt ook voor 
overeenkomsten waarin geen einddatum is vermeld (bijvoor-
beeld een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project). 
Verder geldt dat de proeftijd voor beide partijen gelijk moet 
zijn.
Worden deze regels niet gevolgd dan is een proeftijdbeding nie-
tig. Dit leidt ertoe dat de arbeidsovereenkomst moet worden 
geacht te zijn gesloten zonder het proeftijdbeding.

Verder is een proeftijdbeding in de volgende twee specifi eke 
situaties nietig:
•  Het proeftijdbeding is opgenomen in de eerste arbeidsover-

eenkomst maar de werknemer heeft voor de werkgever, in 
een andere hoedanigheid, al eerder hetzelfde werk verricht. 
Hier kan men denken aan een uitzendkracht of een gedeta-
cheerde werknemer.

•  Het proeftijdbeding is opgenomen in een tweede arbeidsover-
eenkomst voor dezelfde functie met dezelfde werkgever. Gaat 
het niet om dezelfde werkzaamheden, dan is een proeftijd 
wel toegestaan.

Onder omstandigheden kan sprake zijn van misbruik van 
proeftijdontslag. De mogelijkheid om een werknemer (gemak-
kelijker) te ontslaan wordt dan gebruikt voor een ander doel 
dan waarvoor zij is bedoeld. Dit is het geval wanneer de reden 
van het proeftijdontslag is gelegen in (verboden) discriminatie. 
Gedacht kan worden aan de situatie waarin een werkneem-
ster wordt ontslagen in haar proeftijd omdat de werkgever er 
achter komt dat zij zwanger is. Let wel, in deze situatie is het 
proeftijdontslag wél geldig wanneer de werkneemster niet 
vanwege haar zwangerschap, maar bijvoorbeeld vanwege haar 
disfunctioneren wordt ontslagen. Tijdens de proeftijd gelden 
de opzegverboden immers niet. Van belang is dus dat bij een 
proeftijdontslag de juiste (en een juridisch houdbare) reden 
wordt gebruikt. 

Het is mogelijk om voor contracten korter dan twee jaar bij 
cao een proeftijd overeen te komen van twee maanden (in 
plaats van één maand). In de TLN-cao is daar geen gebruik van 
gemaakt. 

MARIJE JANSEN
www.absoluteadvocaten.nl

Proeftijdontslag

Feature

OFFSHORE  Concurrerende luchthaven zet nu in op samenwerking

Den Helder berust in  

Voordat met de aanleg van de helikopterluchthaven kan worden begonnen, moeten eerst 

twee van de vele windmolens bij de locatie verplaatst worden. Beeld: Groningen Seaports

Eemshaven heeft alles voor offshore 

wind, alleen ’n heliport ontbrak nog.

ERIK STROOSMA 

Alleen twee windmolens en het 
aantrekken van een exploitant 
staan de aanleg van een heliport 
in de Eemshaven nog in de weg. 
Groningen Seaports verwacht 
beide voor het najaar geregeld te 
hebben en hoopt de helihaven dit 
jaar te kunnen openen. Het groot-
ste verzet tegen dit initiatief 
kwam uit Noord-Holland. Inmid-
dels zien ze daar mogelijkheden 
tot samenwerking.
 
De Eemshaven ontwikkelde zich de 
laatste jaren tot logistieke hub voor 
de off shore windindustrie op de 
Noordzee. Groningen Seaports 
heeft de ambitie om de positie die 
de haven in die markt heeft, verder 
te versterken. Een faciliteit als een 
heliport is daarvoor onmisbaar, al-
dus het havenbedrijf. ‘Om bepaalde 
bedrijfstakken aan te trekken, moet 
je over de faciliteiten beschikken 
die zij wensen’, zegt business mana-
ger off shore wind Erik Bertholet 
van Groningen Seaports. ‘De Eems-
haven heeft alles in huis voor de off -
shore windindustrie; de mogelijk-
heid voor 24-uurs operaties, 
voldoende aanlegplaatsen voor off -
shore vessels, de aanwezigheid van 
douane en marechaussee, enzo-
voorts. Alleen een heliport ontbrak 
nog. In de off shore wind is kosten-
reductie een belangrijk issue. De 
huidige en geplande windparken in 
ons verzorgingsgebied op de Noord-
zee zijn nu per helikopter het best te 
bereiken vanaf vliegveld Eelde en 
Emden Airport. Die liggen echter 
verder van zee en elke extra vliegmi-
nuut kost geld. Vliegen vanaf Eelde 
naar de Noordzee of vanaf de Eems-
haven scheelt 8 minuten. Dat lijkt 
niet veel, maar op jaarbasis is dat 
een behoorlijke kostenpost.’
 
Gemini
De plannen voor de aanleg van een 
helihaven in de Eemshaven dateren 
uit 2014. In mei van dat jaar kwam 
de fi nanciering rond van het Gemini 
off shore windpark. Dat windmolen-
park, waarvan de aanleg inmiddels 
gereed is, ligt 85 kilometer van de 
Groningse kust. Medeaandeelhou-
der Siemens leverde de 150 wind-
turbines voor het park en verzorgt 
de service en het onderhoud. Daar-
voor sloot het bedrijf een contract 
af voor vijftien jaar. Voor de uitvoe-
ring daarvan opende Siemens in ok-
tober vorig jaar een off shore ser-
vicebasis in de Eemshaven. Voor het 
onderhoud zet de onderneming een 
hotelschip annex drijvend ware-

house, crew transfer vessel(s) en 
een helikopter in. Vanwege de aan-
leg van Gemini en de komst van Sie-
mens naar de Eemshaven begon 
Groningen Seaports drie jaar gele-
den de procedure voor de komst 
van een helikopter start- en lan-
dingsplaats. Het werd daarin ge-
steund door het provinciebestuur.
 
Bedreiging
Het plan kreeg niet overal een en-
thousiast onthaal. Zo stelde CDA-
Kamerlid Martijn van Helvert er in 
november 2015 Kamervragen over. 
Veel bijval op zijn kritiek kreeg het 
Limburgse Kamerlid vanuit Noord-
Holland. Het provinciebestuur daar 
zag, samen met de gemeente Den 

Helder, havenbedrijf Port of Den 
Helder, Den Helder Airport en De-
fensie (dat ook van dat vliegveld ge-
bruikmaakt), het plan van Gronin-
gen Seaports als een bedreiging 
voor de Helderse luchthaven. Den 
Helder Airport kampt al een paar 
jaar met een teruglopend aantal 
vluchten vanwege de crisis in de off -
shore olie- en gasindustrie. Daar-
naast richt Port of Den Helder zich 
in zijn mede door die crisis geïniti-

eerde transitieplannen onder meer 
op het binnenhalen van meer off -
shore windactiviteiten. ‘Wij werden 
overvallen door de plannen’, zegt 
gedeputeerde Economische Zaken 
Jaap Bond. ‘Een helihaven op die 
plek is een concurrent voor Den 
Helder Airport.’ Directeur Conny 
van den Hoff  van Den Helder Air-
port zegt daarover: ‘Volgens ons 
bieden de marktontwikkelingen on-
voldoende aanleiding voor een ex-
tra helihaven in Noord-Nederland.’
 
Historische fout
De tegenstand resulteerde in april 
vorig jaar in een formeel bezwaar 
van Noord-Holland. Gedeputeerde 
Bond gaf in die periode aan eventu-

eel een kort geding aan te spannen 
‘om deze historische fout te voorko-
men’. Zover kwam het niet. Wel 
zochten de Noord-Hollanders ac-
tief de media op en diende de raad 
van commissarissen van Den Hel-
der Airport een zienswijze over de 
heliportplannen in bij de provincie 
Groningen. Commissaris Jan van 
der Zouw kwam die persoonlijk toe-
lichten aan de Provinciale Staten 
van Groningen. Het mocht niet ba-
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Albert Straat-
man (58) is per 

1 april de 

nieuwe 

directeur van 

Rotterdam Port 

Promotion 

Council (RPPC). 

Na een carrière als zelfstandig 

ondernemer gaat Straatman 

leiding geven aan het bureau van 

RPPC. Hij volgt Marjolein Warburg 
op. Zij was dertien jaar directeur 

van RPPC en is in maart aan de 

slag gegaan als commercieel 

directeur van Zeeland Seaports.

Ruud Sondag en Ingrid Thijssen 

treden dit jaar toe tot de raad van 

commissarissen (rvc) van 

Havenbedrijf Rotterdam. Sondag 

doet dat per 1 april. Vanaf 1 

september wordt de rvc verder 

versterkt met Thijssen. Sondag is 

goed thuis in de maritieme sector. 

Een fl ink deel van zijn loopbaan 

werkte hij bij de Koninklijke 

Nedlloyd Groep. Daarna maakte 

hij de overstap naar de Van 

Gansewinkel Groep, waar hij van 

2001 tot en met 2012 als CEO 

aangesteld was. Thijssen werkte 

meer dan twintig jaar bij de NS, 

onder andere als directievoorzit-

ter van NS Reizigers. In 2016 is 

Thijssen verkozen tot Topvrouw 

van het Jaar. 

De managing director en CEO

van de Nagel-Group, Bernhard 
Heinrich, verlaat na vele jaren 

eind april de groep. Heinrich 

begon in de jaren ’80 als trainee 

bij Nagel. Hij wordt voorlopig 

vervangen door CFO Frank 
Böschemeier en COO Björn 
Schniederkötter. 

Ronald Leunisse is de nieuwe 

managing director van DHL 

Express in Nederland. Hij volgt 

Michiel Greeven op die benoemd 

is in het Europese management 

van de expresdivisie als executive 

vice president sales. Leunisse 

werkt sinds 1998 bij het eerdere 

Nedlloyd, dat later werd overge-

nomen door Deutsche Post DHL. 

Tot voor kort was hij vice presi-

dent operations bij DHL Parcel.

DKV Euro 

Service heeft 

Rémy Vermunt 

aangeworven 

als nieuwe 

Refund 

Specialist. Hij 

gaat klanten 

helpen bij het terugvorderen van 

btw over in het buitenland 

aangeschafte goederen en 

diensten. 

Rüdiger Grube, de oud-topman 

van Deutsche Bahn, wordt lid van 

de raad van commissarissen van 

het Hamburgse havenoverslag-

bedrijf HHLA. In de ‘Aufsichtsrat’ 

volgt Grube naar verluidt Peer 

Witten op, die de raad nu voorzit. 

De huidige raad van commissaris-

sen moet met zijn benoeming 

nog instemmen.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

 heliport Eemshaven 

Impressie van de heliport in de Eemshaven.

ten; vorig jaar juli stemde een ruime 
meerderheid van de Groninger Sta-
ten voor het Luchthavenbesluit He-
liport Eemshaven.
Volgens Groningen Seaports kunnen 
beide helihavens prima naast elkaar 
bestaan. ‘We richten ons op verschil-
lende markten’, zegt Erik Bertholet. 
‘Den Helder op olie en gas en wij op 
wind. Op onze heliport mogen straks 
uitsluitend vluchten voor off shore 
windactiviteiten worden uitgevoerd. 
Een verschuiving van Den Helder 
naar hier zal daardoor niet plaatsvin-
den. Daarnaast hebben we een ver-
gunning voor een beperkt aantal 
vluchten (een vlucht = start + lan-
ding, red.). Maximaal vijftien per dag 
en alleen overdag. De concurrentie-
vrees is ook niet gerechtvaardigd 
door de afstand tussen beide lucht-
havens. Bedrijven uit de off shore 
windsector die reeds helikopter-
vluchten uitvoeren in ons verzor-
gingsgebied doen dat uit kostenover-
wegingen niet vanaf Den Helder. Die 
vliegen vanaf Eelde of Emden.’
 
Siemens
Een daarvan is Siemens. Dat vliegt 
sinds de oplevering van Gemini, in 

september 2016, onderhoudsperso-
neel naar het windpark vanaf Em-
den. ‘We hoopten dat de heliport in 
de Eemshaven dan operationeel 
zou zijn, maar omdat dat niet geval 
was, weken we uit naar Emden’, al-
dus CEO David Molenaar van Sie-
mens Wind Power. Als er vanaf de 
Eemshaven kan worden gevlogen – 
Groningen Seaports verwacht de 
helihaven in de tweede helft van dit 
jaar te openen – wordt Siemens ge-
zien als de voornaamste gebruiker. 
Andere potentiële klanten zijn on-
der andere Dong Energy, MHI Ves-
tas Off shore Wind en GE Rene-
wable Energy. Volgens Molenaar is 
het nog geen uitgemaakte zaak dat 
Siemens zijn vliegoperaties daad-
werkelijk naar de Eemshaven ver-
plaatst. ‘Daar schrijven we uiterlijk 
voor de zomer een tender voor uit. 
Maar het mag duidelijk zijn dat 
Eemshaven uitstekende kaarten 
heeft om die binnen te halen.’
Voor die tender zal de toekomstige 
exploitant van heliport Eemshaven 
zich moeten inschrijven. Gronin-
gen Seaports voert momenteel ge-
sprekken over de exploitatie met 
een geïnteresseerde partij. Volgens 

Bertholet zitten er in de ‘wachtka-
mer’ nog andere gegadigden. Als er 
een overeenkomst afgesloten is met 
een exploitant schrijft het havenbe-
drijf een aanbesteding uit voor de 
aanleg van de helihaven. De kosten 
daarvan neemt Groningen Seaports 
op zich. Hoe hoog die zullen zijn, is 
afhankelijk van de uitkomst van de 
aanbesteding en het uiteindelijke 
contract dat met de heliportexploi-
tant wordt afgesloten. Bertholet 
verwacht dat na de zomer begonnen 
wordt met de aanleg. In de tussen-
tijd moet er nog een oplossing
komen voor twee van de vele wind-
molens in de buurt van de heliha-
venlocatie. Daarvoor moet een 
nieuwe plek gevonden worden. 
Over de kansen van de heliport is 
Bertholet optimistisch. Hij ver-
wacht dat het aantal toegestane 
vluchten snel uitverkocht zal zijn. 
 
Samenwerking
Ondertussen hebben ze zich in 
Noord-Holland neergelegd bij de 
komst van de helihaven. Nadat de 
meningsverschillen vorig jaar hoog 
opliepen, is de kou, na verschillende 
gesprekken tussen de partijen, uit de 
lucht. Blij met de heliport zijn ze in 
Noord-Holland nog steeds niet, 
maar het provinciebestuur en Den 
Helder Airport zien ook kansen. Jaap 
Bond: ‘Den Helder heeft decennia-
lange ervaring met het faciliteren 
van off shore-activiteiten. Daar zou 
je, vanuit de Eemshaven, ook gebruik 
van kunnen maken. Wij zien graag 
dat de noordelijke (lucht)havens zo-
veel mogelijk met elkaar samenwer-
ken en een gezamenlijke propositie 
neerzetten naar de (inter)nationale 
windenergiebedrijven.’ Ook Den 
Helder Airport-directeur Van den 
Hoff  ziet samenwerkingsmogelijk-
heden: ‘Wij kunnen als facilitator 
fungeren voor zowel de Eemshaven 
als andere locaties langs de Noord-
zeekust. Zo zijn bij ons onder andere 
faciliteiten beschikbaar voor onder-
houd aan helikopters. Ook zou men 
in de Eemshaven gebruik kunnen 
maken van ons Instrument Landing 
Systeem. Bij slecht weer en weinig 
zicht zouden piloten daarmee naar 
ons kunnen uitwijken.’ Bertholet 
geeft aan open te staan voor samen-
werking. ‘Op verschillende vlakken, 
bijvoorbeeld binnen het netwerk 
Northern Netherlands Off shore 
Wind, werken we al intensief samen. 
In hoeverre de heliport hier daad-
werkelijk gaat samenwerken met 
Den Helder Airport is aan de toe-
komstige exploitant. Daarin spelen 
wij als havenbedrijf in principe geen 
rol.’
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20 De Marge

Allard Castelein, Havenbedrijf 
Rotterdam, naar aanleiding van 
de energietransitie, in de NRC.

Wie niet mee wil 
doen, moet weg 
uit de haven.

QUOTE VAN DE WEEK

wil 
eg
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COLUMN

Claude vond een glaasje champagne wel op zijn plaats. De 
burgemeester van Artichaut-les-Bains liet in de eeuwenoude 
uitspanning Le Coq Hardi, de enige horecagelegenheid die het 
dorp rijk was, een fl es brut openmaken. Louise, de kleindoch-
ter van de helaas tijdens de jaarwisseling op bijbelse leeftijd 
overleden uitbaatster Marie, zette Claude en monsieur Didier, 
de maire van het naburige dorp, twee glaasjes voor en schonk 
er het bruisende vocht in. Daar ga je, Didier, proostte Claude.

De mannen hadden het mooi voor elkaar, vonden ze. Twee 
bedrijven op hun grondgebied, die elk dreigden te vertrekken 
als ze niet mochten uitbreiden, waren in één plan met elkan-
der verbonden. Logistiek dienstverlener Trareau en de fi rma 
Nubique, producent van industriële artikelen voor de bouw, 
hadden een ‘Letter of Intent’ ondertekend, want alles moest 
tegenwoordig in het Engels. Ze beloofden daarin, samen een 
nieuw bedrijfsterrein te ontwikkelen dat aan de meest vergaan-
de ecologische voorwaarden zou voldoen.

Ook Didier, Claude en de préfet van Val-de-Carotte hadden 
hun handtekening geplaatst en het document was door een 
witgehandschoende ambtenaar van Chou-le-Pont, het dorp 
waarover Didier de scepter zwaaide, met een vloeiblad plechtig 
afgedroogd. De komende drie jaar konden er concrete ontwer-
pen worden gemaakt, een planologische kernbeslissing voor-
bereid en kon, uiteindelijk, de eerste schop de grond in. Twee 
schoppen eigenlijk, stelde Didier met gevoel voor detail vast.

Hoe stel jij je die natuurcompensatie voor, informeerde Didier 
bij zijn ambtsgenoot. Wordt het een hertenkampje? Komen er 
wildviaducten, zoals je in Nederland wel ziet? Claude haalde 
zijn schouders op. Dat zien we dan wel, vieux gars. Die man van 
Trareau had het zelfs over een dierenpark, maar zoiets hebben 
we in Limoges al, en dat is maar zestig kilometer rijden. Het 
voornaamste is dat de heren zich hebben gecommitteerd en dat 
betekent voor jou en mij het behoud van honderden banen.

Louise schonk nog eens bij en nam zelf ook maar een glaasje. 
Jullie hebben het goed gedaan, zei ze. Oma had het prachtig 
gevonden. De erfgename van Marie, die ook al aardig naar de 
zestig liep, pinkte een traantje weg. Oma hield van herten, en 
niet alleen in de pan. Het gaat me nog heel wat moeite kosten 
haar moestuintje weer op orde te krijgen. Ze brachten hun drie 
glazen samen en zeiden: op Marie.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Val-de-Carotte

Tor Line en Steinweg-Han-
delsveem zullen gezamen-
lijk zo’n 2,5 miljoen ton per 
jaar behandelen op Pier 2 
in de Rotterdamse Waalha-
ven, de voormalige locatie 
van Pakhoed-dochter Mul-
ti-Terminals die bijna een 
jaar lang leeg heeft ge-
staan. Met dit argument 
verdedigt het Gemeente-
lijk Havenbedrijf het huur-
voorstel tegenover de ha-
vencommissie van de 
gemeenteraad, die zich daar mor-
gen over moet uitspreken.
Tor Line is goed voor ongeveer 1,3 
miljoen ton ro/ro-lading per jaar. 
Dit pakket dreigde voor Rotterdam 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Tor en Steinweg naar Pier 2
25 maart 1997

een locatie op de kop van 
de Beatrix-terminal, die 
verder in handen is van 
Steinweg-Handelsveem. 
Het Havenbedrijf heeft de 
Pakhoed-terminal eind 
1995 overgenomen om 
greep te kunnen houden 
op de herstructurering in 
de stukgoedsector. Een 
groot aantal Rotterdamse 
(en buitenlandse) stuwa-
doors had belangstelling 
voor de locatie,  maar de 

combinatie Tor/Steinweg paste het 
best in de doelstelling van het Ha-
venbedrijf om Pier 2 te behouden 
als locatie voor moderne stukgoed-
pakketten.

verloren te gaan, omdat het lastig 
bleek een geschikte locatie te vin-
den voor de ro/ro-rederij, die dien-
sten onderhoudt op Zweden en En-
geland. De rederij beschikt nu over 

Nogg nnieeett ooonline?

PRRRROOOOEEEF www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

5 wekenvoor slechts
€15,-

werden een Volvo en een Mack keu-
rig ingeparkeerd. Waarschijnlijk 
meende de president er goed aan te 
doen voor de Mack te kiezen, als van 
oorsprong Amerikaans merk (opge-
richt in 1900 in Brooklyn) – eraan 
voorbijgaand dat  Renault Trucks de 
producent eerst overnam en vervol-
gens de aandelen in 2000 verkocht 
aan Volvo Trucks, dat, in tegenstel-
ling tot de divisie luxewagens, nog 
wel zelfstandig is. In zekere zin 
stonden er dus twee Volvo’s voor 
het Witte Huis.
Wat doe je vervolgens in een stil-
staande vrachtwagen? Balkenende 
muntte in een dergelijke situatie uit 
in gelukzalig glimlachen, Prins Bern-
hard had waarschijnlijk plankgas ge-
geven. Trump ging zijn eigen gang: 
hij toeterde luid en riep vanuit de 
grond van zijn hart ‘broembroem’.

MELS DEES

Hoogwaardigheidsbekleders en 
auto’s: het is een beproefde com-
binatie. Balkenende tijdens de 
Autorai, de koning in de Mini-
fabriek in Born, minister Schultz 
die platoont. President Trump 
geeft weer zijn eigen invulling 
aan het fenomeen.

Doorgaans koppelen autoriteiten 
het plaatsnemen in een voertuig 
aan goed nieuws. De opening van 
een beurs vol innovaties, of de start 
van een nieuwe fabriek. Minister 
Schultz van Haegen omarmde alles 
wat te maken had met duurzaam-
heid en transport. Het moge duide-
lijk zijn dat de huidige republikeinse 
bewoner van het Witte Huis zich 
weinig aan duurzaamheid gelegen 

laat liggen. Wel zagen we Donald 
Trump afgelopen week enthousias-
ter dan bij welke bijeenkomst dan 
ook in de afgelopen maanden. Ster-
ker nog, hij lijkt zijn roeping als 
vrachtwagenchauff eur overduide-
lijk gemist te hebben.

Twee Volvo’s
Trump had vorige week een ontmoe-
ting met de American Trucking As-
sociation. Het gesprek ging over de 
transportsector. Inhoudelijke details 
werden niet bekendgemaakt, maar 
aangezien de president tijdens de 
verkiezingscampagne een betere in-
frastructuur beloofde, is de kans 
groot dat de toestand van de Ameri-
kaanse wegen ter sprake kwam.
Omdat je nu eenmaal niet met 
chauff eurs spreekt zonder dat er 
een vrachtwagen geparkeerd staat, 

VRACHTWAGENS  President als een kind zo blij in een truck

President Donald Trump, enthousiast toeterend in een stilstaande truck. Foto: Carlos Barria/Reuters

Trump: ‘Broembroem’
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