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KARTELTOEZICHT  Ruim helft bedrijven weet niet dat klanten verdelen niet mag

ROB MACKOR

De Autoriteit Consument & 
Markt (ACM) intensiveert het 
toezicht op de naleving van de 
concurrentieregels in de havens 
van Rotterdam en Amsterdam.

De toezichthouder is ‘bezorgd’ over 
de uitkomst van het onderzoek 
‘Concurrentie over boord in de ha-
ven’ van de Vrije Universiteit (VU), 
dat zich toespitst op Rotterdam. 
Daarin gaf 30% van de bedrijven aan 
wel eens afspraken over prijzen of 
klanten te hebben gemaakt of daar 
open voor te staan. De onderzoe-
kers ondervroegen bijna 400 bedrij-
ven. 
Uit dat onderzoek komt onder meer 
naar voren dat commercieel mana-

niet dat er ook over het verdelen 
van klanten geen afspraken ge-
maakt mogen worden. Naast de 
brievenactie heeft de toezichthou-
der daarom ook een ‘karteltest’ on-
line gezet. Die kan anoniem worden 
ingevuld en de resultaten komen 
ook niet bij de ACM terecht, bena-
drukt de toezichthouder.
Bestuursvoorzitter Chris Fontijn 
zegt dat bedrijven die in de fout 
gaan een negatieve invloed hebben 
op de handel van alle bedrijven in de 
haven die wel op een eerlijke manier 
concurreren. Volgens hem verho-
gen kartels de prijzen, verlagen ze 
kwaliteit en beperken ze innovatie. 
‘Dat kost uiteindelijk lading. Ook 
schaden zij de internationale con-
currentiepositie van de havens’, al-
dus de toezichthouder.

tegen de koel- en vriessector, de 
sleepvaart en ECT. De eerste is af-
gesloten met het opleggen van in to-
taal 12,5 miljoen aan boetes, de an-
dere twee lopen nog.
Er lopen nog een aantal zaken in de 
havensector die de AFM nog niet 
naar buiten heeft gebracht, zegt een 
woordvoerder van de dienst. Om 
welke en hoeveel het gaat, wil hij 
niet zeggen. De dienst is altijd te-
rughoudend met dergelijke infor-
matie, enerzijds om een bepaalde 
bedrijfstak niet onnodig in een 
kwaad daglicht te stellen, ander-
zijds om geen slapende honden 
wakker te maken.
Uit het VU-onderzoek blijkt verder 
dat 20% van de havenbedrijven he-
lemaal niet weet dat prijsafspraken 
verboden zijn. Maar liefst 55% weet 

gers in de Rotterdamse haven het 
gemakkelijker vinden om de con-
currentieregels te overtreden dan 
managers buiten de haven. Ook zeg-
gen ze gemiddeld meer concurren-
tie te ervaren en minder de indruk 
te hebben dat anderen zich veel ge-
legen laten aan het naleven van wet-
ten en regels. Deze week krijgen 
3.500 Rotterdamse en Amsterdam-
se havenbedrijven een brief om ze 
erop te wijzen dat zulke afspraken 
verboden zijn.

Slapende honden
De toezichthouder besloot vorig 
jaar al de havensector extra scherp 
te volgen na ‘signalen’ dat de kartel-
wetgeving meer dan gemiddeld 
wordt overtreden. De afgelopen ja-
ren kwamen er zaken naar buiten 

ACM richt zoeklicht op 
Nederlandse zeehavens

Foto: NT Archief
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Tsjechië overweegt zich aan te 

sluiten bij de Oostenrijkse klacht 

tegen de tol voor personen-

auto’s, die Duitsland in 2019 wil 

invoeren. Dat heeft de Tsjechi-

sche premier, Bohuslav Sobotka, 

laten weten. Hij maakt bezwaar 

tegen de verlaging van de vaste 

autobelastingen die Duitse au-

tomobilisten is toegezegd in ruil 

voor het ‘vignet’ dat ze straks 

moeten gaan betalen. Dat werkt 

discriminerend jegens niet-Duit-

se automobilisten die op Duitse 

wegen een vignet moeten ko-

pen en in eigen land gewoon de 

volle mep aan motorrijtuigenbe-

lasting moeten betalen.

Ook Tsjechië klaagt 
over Duitse Pkw tol 
WEGVERVOER

miljard euro 

investeert 

TX Logistik, 

de dochter 

van Mercita-

lia Logistics, in zijn vloot. Eén 

miljard euro wordt gestoken in 

locomotieven en wagons. De 

operator actief op het West-

Europese spoor wil in 2026 zijn 

omzet van nu één miljard euro 

hebben verdubbeld. Het bedrijf 

maakte dit bekend op de Messe 

Transport Logistic in München. 

TX wil verdubbeling 
spoorvervoer 

Dachser Food Logistic is nu de 

enige eigenaar van Papp Italia, 

een specialist in de contract- 

en levensmiddelenlogistiek in 

Italië. Dachser kocht 50% van 

de aandelen in Papp Italië van 

zijn partner Balthasar Papp in 

München. Dat gebeurde met 

terugwerkende kracht tot 

begin dit jaar. Dachser nam in 

2012 een belang van 50% in 

Papp. Een jaar later startte het 

met Papp Italia en nog tien 

branchegenoten het European 

Food Network. Bij Papp in Italië 

werken 170 mensen.

Dachser neemt Papp
in Italië geheel over
LOGISTIEK 
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Nextlogic sluit
de eerste
bedrijven aan

Van garagebox 
naar warehouse

Maersk Line 
nog niet uit
de rode cijfers

AUTOMATISERINGWEBSHOP CONTAINERVAART
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‘32 zeemijl, dat 
is met batterijen 
haalbaar’
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

Vaak zijn het bij beurzen niet alleen de standhouders, maar 

ook de stands zelf (en hun plaats op de beurs) die interessante 

verhalen vertellen. Zo bleef de stand van de haven van Brussel 

tijdens de derde dag van de Transport Logistic – vorige week in 

München – wel heel lang leeg. Opvallend was ook de giganti-

sche stand van Hamburg Süd, dat bepaald nadrukkelijker 

aanwezig was dan aanstaande ‘moeder’ Maersk.

Eveneens interessant was het feit dat de Baltische havens zich 

presenteerden in een stand die zich dicht bij de beurs-unit van 

de haven van Kalinigrad bevond. Een vertegenwoordiger van 

de Russische enclave gaf aan ‘nauw’ met de Balten samen te 

werken. De Baltische havens zelf zagen dat bepaald anders...

COMMENTAAR

Digitalisering was het centrale thema van Transport Logistic, 
de grote logistieke vakbeurs in München. Het zal de meeste 
bezoekers waarschijnlijk volledig ontgaan zijn. Bezoekers halen 
tijdens de beurs contacten met klanten en (oud-)collega’s aan, 
sluiten deals en lanceren nieuwe plannen – maar het inhoude-
lijke seminarprogramma dat de beursorganisatie organiseert 
kan niet echt rekenen op heel grote belangstelling. 

Niet dat digitalisering niet belangrijk wordt gevonden. Ver-
schillende partijen, zoals Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol, 
presenteerden nieuwe online ‘tools’, om transportstromen 
effi  ciënter te maken, de keten te verduurzamen en de eigen 
concurrentiepositie te versterken. Goede initiatieven, die 
echter niet kunnen verhullen dat wie écht op zoek is naar 
(digitale) innovatie niet al te veel te bewonderen had tijdens de 
beurs. 3D-printers, drones, robots – ze waren niet of nauwelijks 
in actie te zien, en daarmee ontbrak ook een duidelijke visie op 
de toekomst van deze innovaties binnen de logistieke sector op 
de beursvloer.

Nu is het de vraag of het merendeel van de ruim 60.000 bezoe-
kers wérkelijk de ideale doelgroep vormt om intensief bijge-
schoold te worden over de ‘achterkant’ van ICT-innovaties. 
Veel directieleden die München aandeden zullen van tijd tot 
tijd hun handtekening zetten onder een contract met de leve-
rancier van het vrijedagensysteem, de boekhoudsoftware of het 
ERP-systeem. Een overeenkomst die waarschijnlijk inhoudelijk 
zorgvuldig is voorbereid door de CIO of IT-directeur. De beurs-
stands waarin dergelijke software werd gepresenteerd waren 
dan ook tamelijk schaars. Zo is het ook met de IT-toepassingen 
waarover we tegenwoordig dagelijks lezen, zoals Big Data 
Analytics. Het is in eerste instantie aan de specialisten zich te 
oriënteren – en die doen dat doorgaans tijdens IT-beurzen.

In de praktijk zullen logistieke ondernemingen niet per se de 
early adopters zijn. Gek is dat niet. IT-leveranciers zijn er een 
kei in prachtige nieuwe oplossingen te presenteren, maar daar-
bij niet per se altijd voeling te hebben voor de manier waarop, 
en hoe snel, die toepassingen omarmd worden. 

Beursdirecteur Stefan Rummel drukte zich helder uit: ‘bijna 
principieel wordt de snelheid waarmee innovaties door de 
brede massa geaccepteerd worden overschat, terwijl de uitwer-
kingen op de lange termijn juist worden onderschat.’
Ook volgend jaar heeft de beurs waarschijnlijk IT als thema 
voor de inhoudelijke seminars, en wel blockchain. ‘Een 
techniek die nog helemaal in de kinderschoenen staat’, stelde 
Rommel. Juist om die reden zou de beurs wellicht een ander 
IT-thema moeten kiezen, een thema dat wat ‘ouderwetser’ 
aandoet, zoals het verder uitbannen van papieren formulieren 
in de supply chain.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Innovatie
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INTERVIEW  BJØRN TORE ORVIK, LOGISTIEK MANAGER BIJ YARA

TOBIAS PIEFFERS

Kunstmestproducent Yara en 
scheepstechniekbedrijf Kongs-
berg werken samen aan het eerste 
onbemande en volledig elektri-
sche containerschip, de ‘Yara Bir-
keland’, dat eind 2018 in de vaart 
moet komen. Projectmanager 
Bjørn Tore Orvik vertelt hoe Yara 
tot die keuze is gekomen. 

Er wordt de laatste tijd veel gespro-
ken over drone-schepen, maar 
doorgaans in de connotatie ‘over 
tien jaar’. Dat beeld hebben jullie 
mooi aan diggelen geslagen.  
Veel mensen waren hier door ver-
rast, maar feit is dat dit technisch 
gezien helemaal niet zo moeilijk is. 
De obstakels bevinden zich vooral 
op het beleidsmatige en verzeke-
ringsvlak. Ik voer in de jaren ’90 al 
op schepen die Dynamic Positio-
ning hadden (een systeem dat een 
schip in een vaste positie houdt, 
red.), dat is ook een vorm van auto-
noom varen. Er bestaan tegenwoor-
dig ook al zelfrijdende auto’s en 
schepen zijn wat dat betreft makke-
lijker. 

Autonoom varen is één ding, maar 
jullie bouwen ook direct het eerste 
‘zero emission’ containerschip. 
Yara wil een bijdrage leveren aan de 
planeet, dus toen wij een nieuw 
schip nodig hadden was dit gezien 
de korte afstand van het transport 
een logische keuze. Het schip gaat 
varen tussen onze productiefacili-
teit in Porsgrunn en Breivik en Lar-
vik, waarvandaan de containers
verder de wereld in worden getrans-
porteerd. Dat is een afstand van 32 
zeemijl (59 kilometer) en dat is met 
batterijen haalbaar. 

Dat zullen fl inke dingen zijn. 
Die zijn behoorlijk groot ja, hoewel 
we de exacte omvang nog niet we-
ten. De technologie gaat snel. De 
capaciteit van batterijen verdub-
belt, terwijl de omvang halveert. 
We denken twee batterijen van elk 
vier megawatt nodig te hebben, die 
we plaatsen in de bodem van het 
schip. Indien nodig kunnen we ex-
tra capciteit in de vorm van contai-
ners bijplaatsen. Het schip wordt 

ontworpen om zo min mogelijk 
energie te verbruiken. Daarom 
zoeken we bijvoorbeeld de ideale 
schroeven die een zo hoog moge-
lijk rendement leveren bij een laag 
toerental.

Hoe vaak moeten zulke batterijen 
worden opgeladen? 
We denken aan één oplaadpunt ge-
noeg te hebben. Dat komt bij de fa-
briek in Porsgrunn.

Hoe groot wordt het schip eigenlijk? 
Het zal ongeveer 120 containers 
kunnen vervoeren. Nu vertrekken 
er dagelijks nog 100 trucks vanaf 
onze fabriek naar Breivik en Larvik. 
Die ritten worden allemaal van de 
weg gehaald. Zo’n 40.000 in totaal. 

De Noorse kust is niet bepaald mak-
kelijk varen, met al die fjorden en 
rotskusten. Hoe gaat het schip dat 
eigenlijk doen? 
Het wordt uitgerust met lasersen-
soren en een radar en aan de hand 
van die input wordt een bepaalde 
afstand gehouden. We gebruiken 
een sterkere radar dan gebruikelijk 
in de scheepvaart, die meer objec-
ten identifi ceert. Op open zee volgt 
het schip aan de hand van die radar 
de gebruikelijke voorrangs- en uit-
wijkingsregels. Voor de nauwere 
passages zal het schip net als andere 
schepen stoppen indien er veel ver-
keer is, en zodra het rustiger is zijn 
weg weer vervolgen. Daarvoor  com-
municeert het ook met het bestu-
ringscentrum aan wal en het ver-

keersstation ter plaatse. Kongsberg 
gaat dat hele systeem maken. 

De ‘Yara Birkeland’ gaat niet direct 
autonoom varen, maar wordt de 
eerste tijd nog bemand. 
Ja, we willen de eerste drie maan-
den gebruiken om de lasersensoren 
in te faseren, daarna zal het schip 
vanaf de wal worden bestuurd. Er 
blijven dan nog wel mensen aan 
boord om alle techniek te controle-
nen. Vanaf 2020 moet het schip het 
vervolgens zelf gaan doen. 

U zei dat de uitdagingen vooral in 
regelgeving en de verzekering zit-
ten. Hoe lossen jullie dat op?
Dat klopt. Er is nog geen beleid voor 
zelfvarende schepen.  We werken 
daaraan, samen met de Noorse 
overheid. Die verwelkomt het pro-
ject en reageert positief. Noorwe-
gen is een grote scheepvaartnatie en 
als we dat willen blijven moeten we 
innoveren. Met verzekeraars zijn 
we in gesprek via een speciaal fo-
rum. Dat heeft tijd nodig, maar we 
verwachten dit in 2020 geregeld te 
hebben.

Hoe groot is de containerlogistiek 
van een kunstmestfabriek eigen-
lijk? 
Die is relatief gezien niet zo groot. 
Onze voornaamste transportstro-
men betreff en bulkgoederen. We 
importeren jaarlijks anderhalf mil-
joen ton aan grondstoff en en expor-
teren 3,5 miljoen ton aan kunst-
mest.

Zien jullie daar ook al mogelijkhe-
den voor zero emission schepen? 
Nee. Onze grootste markt is Zuid-
Amerika en die afstand is voor elek-
trisch varen nog veel te groot. Wel 
zijn onze schepen uitgerust met 
zwavelscrubbers, die maken we im-
mers zelf via Yara Marine.

Zien jullie wel andere uitrolmoge-
lijkheden? 
We hebben nog geen andere projec-
ten, maar we zien wel mogelijkhe-
den om samen te werken met ande-
re scheepseigenaren die hun 
uitstoot terug willen dringen. Vol-
gens mij zijn deze zero emission 
schepen echt de toekomst. 

‘Veel mensen waren hier 
door verrast’
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Blokker en Marskramer 
sluiten 200 winkels 

China: 110 miljard 
voor ‘zijderoutes’

Weer windmolenklus 
voor Eemshaven 

Schultz tegen opdelen 
ministerie I&M 

DISTRIBUTIE
Winkelketen Blokker sluit dit 

jaar honderd fi lialen. Bij zuster-

bedrijf Marskramer gaan nog 

eens honderd eigen winkels 

dicht. De beslissing heeft ook 

grote gevolgen voor de distribu-

tietak. De bevoorrading van de 

Blokker-winkels wordt onderge-

bracht in één distributiecentrum 

in Geldermalsen. De activiteiten 

in het distributiecentrum in 

Mijdrecht worden stapsgewijs 

afgebouwd. Eerder bleek al dat 

warenhuisketen Hudson’s Bay 

daar zijn intrek neemt.

SPOORVERVOER
De Chinese president Xi Jinping 

heeft ruim 110 miljard euro extra 

toegezegd voor projecten om 

nieuwe handelswegen te ont-

sluiten tussen Azië, Europa en 

Afrika, ook wel de ‘Nieuwe Zijde-

route’ genoemd. De routes die 

China voor zich ziet, lopen door 

en naar landen waar nu bijna 

tweederde van de wereldbevol-

king woont. Veel landen langs de 

routes zijn arm en zien reikhal-

zend uit naar Chinese miljarden.

MERKUR 
Na de opening van het windpark 

Gemini vorige week gaat deze 

maand ook de bouw van het 

Duitse windpark Merkur vanuit 

Eemshaven van start, een van de 

grootste van Duitsland. Het 

wordt ten noorden van het Duit-

se eiland Borkum gebouwd en 

gaat 66 windmolens met een 

vermogen van 6 megawatt per 

stuk tellen. De turbines worden 

geleverd door GE Renewable 

Energy vanuit de Eemshaven.

TRANSPORTBELEID 
Minister Schultz vindt niet dat 

‘haar’ ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu (I&M) weer moet 

worden opgesplitst, waarbij het 

Infrastructuur bij het ministerie 

van Economische zaken zou 

komen. Dat zei de vertrekkende 

bewindsvrouw het afgelopen 

weekend in het NOS-radiopro-

gramma Met het Oog op Morgen. 

Het ministerie ontstond onder 

het eerste kabinet-Rutte door 

een samenvoeging.

KORT

grond van de problemen bij het ma-
ritieme concern. Vorig jaar werd 
door Boskalis al een inkrimping van 
de vloot aangekondigd waardoor er 
650 banen verdwenen. Het sociaal 
plan dat destijds is vastgesteld, zal 
ook bij de ingreep op het hoofdkan-
toor van toepassing zijn. Boskalis 
probeert zoveel mogelijk van de bo-
ventallige medewerkers te laten af-
vloeien via natuurlijk verloop of 
herplaatsing. Gedwongen ontsla-
gen kan het bedrijf evenwel niet uit-
sluiten.
Welke afdelingen precies getroff en 
worden, kan het bedrijf nog niet 
zeggen. Boskalis heeft, inclusief al 
zijn deelnemingen, wereldwijd 
zo’n 11.700 mensen in dienst. Daar-
van werken er 3.500 in Nederland. 
RM

Boskalis schrapt 230 banen op 
het hoofdkantoor in Papend-
recht. De ingreep moet leiden tot 
een kostenvermindering van 
minstens dertig miljoen euro per 
jaar. 

De reorganisatie bij de maritieme 
aannemer en transporteur zal de 
komende anderhalf jaar worden uit-
gevoerd. Volgens het concern is het 
de derde en afrondende fase van 
een grootscheeps programma om 
de kosten terug te brengen. Stap één 
was een forse afslanking van de 
vloot, stap twee een boekhoudkun-
dige afwaardering van de resteren-
de off shore-vloot.
De ineenstorting van de off shore-
markt, volgend op de prijsval van 
ruwe olie medio 2014, is de achter-

we aangifteloket zonder tijdverlies 
en ongeacht de plaats en tijd aangif-
te kunnen doen’, stelt voorzitter 
Arthur van Dijk van TLN in een re-
actie.  Hij wijst er op dat aangiftebe-
reidheid een belangrijk wapen is in 
de bestrijding van transportcrimi-
naliteit. 

Toename
Vorig jaar steeg het aantal lading-
diefstallen met 30% naar 226. Ook 
het aantal pogingen nam toe. In het 
eerste kwartaal van dit jaar werd 136 
keer een vrachtzending ontvreemd 
of een poging daartoe gedaan, te-
genover 93 meldingen een jaar eer-
der. ‘Om te voorkomen dat deze 
stijging doorzet, zijn maatregelen 
als het nieuwe aangifteloket van de 
politie hard nodig’, vindt Van Dijk. 

JOHN VERSLEIJEN

De politie heeft een speciaal tele-
foonnummer geopend waar weg-
vervoerders ladingdiefstal 24 uur 
per dag snel kunnen melden.

Het loket is bestemd voor trans-
portvoertuigen die inclusief lading 
zwaarder dan 3.500 kilogram zijn. 
Het nummer (088-0087444) is in 
het leven geroepen omdat trans-
portbedrijven niet altijd aangifte 
doen van gestolen lading. Volgens 
brancheorganisatie TLN, die het 
initiatief toejuicht, was aangifte tot 
nu toe een omslachtig proces en za-
gen chauff eurs er daarom vaak uit 
tijdsdruk vanaf om een diefstal te 
melden. ‘Daarom is het belangrijk 
dat ondernemers nu met het nieu-

OFFSHORE TRANSPORTCRIMINALITEIT

Boskalis schrapt 230 
banen hoofdkantoor

Wegvervoer krijgt bij 
politie aangifteloket

Pressiegroepen zien uitspraak Raad 

van State als grote overwinning.

eerste is Logistiek Park Waasland, 
dat met 125 hectare wel een stuk 
kleiner mag worden dan de geplan-
de 190 hectare. Het andere is het 87 
hectare grote Logistiek Park Schijns, 
dat naast het centrale rangeerter-
rein Antwerpen-Noord komt.

Een aantal pressiegroepen ziet het 
besluit als een grote overwinning en 
eist stopzetting van alle voorberei-
dende werkzaamheden. Zo willen 
de Boerenbond en de actiegroep 
Doel 2020 onder meer dat het afgra-

ven van grond in de Prosperpolder 
onmiddellijk wordt stopgezet. Het 
onder water zetten van de Prosper-
polder is, samen met de Nederland-
se Hedwigepolder, onderdeel van 
een serie afspraken om de natuur-
kwaliteit van het Westerscheldege-
bied te verbeteren. Met het besluit 
van  de Raad van State staat het plan 
voor de Prosperpolder op losse 
schroeven.
Doel 2020 zegt verder dat met de 
uitspraak van de Raad van State 
‘niets overblijft van het plan om 
1.500 hectare historisch cultuur-
landschap op de schop te nemen 
voor havenuitbreiding’. De actie-
groep eist dat de Vlaamse overheid 
meewerkt aan het herstel van de 
leefbaarheid in de polderdorpen en 
al onteigende leegstaande wonin-
gen beschikbaar stelt aan belang-
stellenden.

ROB MACKOR

De aanleg van het enorme 
Saefthingedok bij Antwerpen 
loopt hoe dan ook vertraging op. 
Het havenbedrijf  blijft wel vast-
houden aan het project.
 
De Belgische Raad van State heeft 
voor de tweede keer een groot deel 
van het zogenoemde Gewestelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (Grup) 
vernietigd. Dat is een masterplan 
voor de uitbreiding van de Antwerp-
se haven, dat in totaal zo’n 1.500 
hectare omvat. Het grootste onder-
deel ervan is de aanleg van het 
Saefthingedok, net onder de Neder-
landse grens.
De uitspraak is een nieuwe tegen-
slag voor dit megaproject, dat uit-
eindelijk vijf kilometer aan nieuwe 
containerkades zou kunnen omvat-
ten. Omdat de Raad de onteige-
ningsplannen voor twee gehuchten 
in het gebied heeft afgekeurd, kan  
het dok hoe dan ook niet in de oor-
spronkelijke vorm worden aange-
legd, erkent de Vlaamse Overheid.
Die zegt evenwel te blijven streven 
‘naar een bloeiende haven in een 
leefbare omgeving’ en blijft stude-
ren op ‘het complexe project om op 
korte termijn een oplossing te bie-
den voor de vraag naar extra contai-
nerbehandeling’.

Niet terug bij af
Toen de Raad van State eind vorig 
jaar het eerste deel van het plan 
naar de prullenbak verwees, werd al 
duidelijk dat het dok er in elk geval 
niet in 2021 zal liggen. Havenbedrijf 
Antwerpen heeft steeds volgehou-
den dat het dok, qua capaciteit ver-
gelijkbaar met Maasvlakte 2, dan 
klaar moet zijn omdat de haven te-
gen die tijd ‘uitverkocht’ zou zijn. 
Critici bestrijden dat en stellen dat 
Antwerpen nog voor jaren voldoen-
de capaciteitsreserve voor de con-
tainersector heeft.

Havenbedrijf Antwerpen zegt in 
een reactie ‘niet terug bij af ’ te zijn.  
Het wijst erop dat de Vlaamse Over-
heid in april al een serie nieuwe sce-
nario’s lanceerde, waarvan drie in-
clusief Saefthingedok. Onduidelijk 
is echter of die de toetsing door de 

Belgische bestuursrechter wel zou-
den doorstaan.
Die heeft nu alleen ingestemd met 
de ontwikkeling van twee kleinere 
havenprojecten, een op de Linker 
en een op de Rechter Oever. Het 

Logistiek Park Waasland in Antwerpen. Foto: NT Archief

ANTWERPEN  Raad van State vernietigt opnieuw groot deel bestemmingsplan

Weer averij Saefthingedok
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pel argument: Amerikaanse bedrij-
ven beschikken zelf niet over de ge-
specialiseerde schepen waarvoor de 
vrijstellingen gelden, en moeten 
dus wel niet-Amerikaanse schepen 
inhuren. Als ze dat niet meer zou-
den mogen doen, komen maar liefst 
30.000 banen en negen miljard dol-
lar aan toegevoegde waarde per jaar 
in gevaar, zo heeft API door een on-
derzoeksbureau laten becijferen. 
De Off shore Marine Service Asso-
ciation (Omsa), geharnast tegen-
stander van de vrijstellingen, ziet 
dat volledig anders: ‘Dit besluit is 
uiterst schadelijk. Het zet de belan-
gen van buitenlandse bedrijven, die 
in strijd met de wet binnen de VS 
opereren, op de eerste plaats en die 
van Amerikaanse bedrijven en 
werknemers op de laatste’, zegt
president Aaron Smith. Hij roept 
president Trump daarom op ‘on-
middellijk een eind te maken aan de 
schadelijke vrijstellingen’.
Ook Matthew Paxton, president van 
de Shipbuilders Council of America, 
toont zich diep ongelukkig en trekt 
alle registers open: ‘We zijn teleurge-
steld dat de regering ervoor gekozen 
heeft om deze banenvernietigende 
regeling voor onbepaalde tijd in 
stand te houden. Volledige naleving 
van de wet is cruciaal voor de civiele 
scheepsbouw- en reparatiesector, 
die van levensbelang is voor de Ame-
rikaanse nationale veiligheid. Dit ge-
draal is slecht voor de 400.000 man-
nen en vrouwen, die in de 
Amerikaanse scheepsbouw werken.’

Bestaansgrond
Voorzitter Tom Allegretti van de 
American Maritime Partnership is 
zelfs ‘extreem teleurgesteld’. Geen 
wonder: het bewaken van de Jones 
Act is de bestaansgrond van deze or-

De Amerikaanse 

vloot mist deze 

specialismen.

OFFSHORE  Kan Amerikaanse gas- en olieindustrie wel zonder hulp van buitenlandse bedrijven? 

ROB MACKOR

 
Het gewraakte voorstel behelsde 
het intrekken van ontheffi  ngen 
(‘letter rulings’) voor niet-Ameri-
kaanse schepen, die worden ingezet 
bij off shore olie- en gasprojecten in 
met name de Golf van Mexico. Het 
zou daarbij vooral gaan om installa-
tieschepen en bevoorradingssche-
pen, ofwel suppliers. Sommige van 
die rulings zijn al veertig jaar gele-
den afgegeven. Over de vraag om 
hoeveel schepen het gaat, bestaat 
veel onduidelijkheid.
Volgens de Jones Act mag alleen een 
in de VS gebouwd schip dat eigen-
dom is van Amerikaanse personen 
en dat door Amerikanen wordt be-
mand, lading en/of passagiers tus-
sen twee punten in de VS vervoeren. 
De wet is, ook binnen de VS, om-
streden vanwege het zeer protecti-
onistische karakter. Behalve de 
koopvaardij vallen ook off shore- en 
baggeractiviteiten eronder.

Heroverweging
US Customs and Border Protection 
(CBP), zoals de Amerikaanse doua-
ne voluit heet, publiceerde de ‘cor-
rectionele actie’ op 18 januari, twee 
dagen voor het vertrek van presi-
dent Obama – en slikt hem onder 
‘America fi rst’-president Trump dus 
weer in. Dat is een overwinning 
voor de olie- en gasindustrie, die 
zegt dat de opsporing en winning in 
de knel komen als de buitenlandse 
schepen worden geweerd.
Sinds de aankondiging zijn er meer 
dan 3.000 reacties ingediend. CBP-
directeur Glen Vereb maakte via het 
eigen Customs Bulletin van de meer 
dan 60.000 ambtenaren tellende 

dienst bekend dat op basis van die 
reacties en eigen onderzoek is be-
sloten om het voorstel te ‘herover-
wegen’. Dat betekent niet dat het 
plan defi nitief van de baan is. De 
dienst gaat het hele wetgevende 
proces tegen het licht houden en 
niet uit te sluiten valt dat daar een 
aangepast voorstel uit rolt.
Het American Petroleum Institute 
(API), belangenbehartiger van de 
olie- en gasindustrie, stelt dat in-
trekking van de bewuste vrijstellin-
gen de olie- en gaswinning in de VS 
ernstige schade zou toebrengen. De 
lobbyclub gebruikt daarbij een sim-

ganisatie. Volgens Allegretti is het 
CBP-besluit schadelijk voor Ameri-
kaanse zeevarenden en de hele mari-
tieme sector, die van cruciaal belang 
is voor de Amerikaanse ‘economi-
sche veiligheid’. Ook hij roept Trump 
op om onmiddellijk actie te onder-
nemen en pal te staan voor Ameri-
kaanse zeelieden en scheepsbou-
wers, wat ook de nationale veiligheid 
zeer ten goede zou komen.

Acht schepen
Wie nu denk dat het om enorme 
aantallen schepen gaat, komt be-
drogen uit. De eerdergenoemde 
Omsa traceerde begin dit jaar wel-
geteld acht niet-Amerikaanse IMR-
schepen (inspection, maintenance, 
repair) in de Golf van Mexico, waar-
van er nota bene twee waren opge-
legd. Daarbij gaat het overigens wel 
om zeer geavanceerde, peperdure 

schepen. Volgens de belangenclub 
hebben Amerikaanse operators de 
afgelopen jaren dertig van dit soort 
schepen laten bouwen en kunnen ze 
het prima zonder buitenlanders af.
Klopt niets van, zegt de Internatio-
nal Marine Contractors Association 
(IMCA), de belangrijkste pleitbe-
zorger van de buitenlandse opera-
tors. Die is het wel eens met de 
Omsa dat het om een relatief klein 
aantal schepen gaat, ongeveer 10% 
van het totaal, maar stelt dat die 
binnen de VS niet te vinden zijn. ‘De 
enorme Amerikaanse vloot mist ge-
woon bepaalde specialismen, onder 
meer op het gebied van pijpen leg-
gen en zwaar transport’, zegt IMCA-
directeur Allen Leatt.
Op de achtergrond van deze stam-
menstijd speelt waarschijnlijk de 

wereldwijde crisis in de off shore-in-
dustrie mee. Tal van off shore-gere-
lateerde bedrijven balanceren op de 
rand van de afgrond, waaronder 
zeer grote spelers als het Franse 
Bourbon met een vloot van niet 
minder dan vijfhonderd suppliers. 
Ook het Amerikaanse Tidewater, 
zo’n beetje de uitvinder van de sup-
plyvaart en met 300 schepen in alle 
soorten en maten nog steeds een 
van ’s werelds grootste spelers, ver-
keert in grote problemen en heeft 
zelfs surseance (Chapter 11) aange-
vraagd. Toepassing van de Trump-
doctrine ‘buy american, hire ameri-
can’ in de Golf van Mexico zou het 
bedrijf dus niet slecht uitkomen.

De Amerikaanse douane heeft een voorstel teruggetrokken om de protectionistische Jones Act 

voor de scheepvaart in Amerikaanse wateren strenger toe te passen.

Slag in Golf van Mexico om Jones Act

WWW.NTPORTEVENT.NL
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INNOVATIEKRACHT, SPIJKENISSE

KRIJGT MCCAIN JONES KLEIN?
De Jones Act heeft offi cieel de Merchant Marine Act of 1920 en 

beschermt de Amerikaanse maritieme thuismarkt dus al bijna een 

eeuw lang tegen buitenlandse indringers.

De wet dankt zijn roepnaam aan de senator Wesley Livsey Jones, die 

behalve een sterk aanhanger van protectionisme ook een voorstan-

der van de Drooglegging was. Hij kreeg het ‘drie maal Amerikaans-

principe’ in de wet.

Dat geldt niet alleen voor de koopvaardij, maar ook voor het grootste 

deel van de offshoresector en baggerindustrie. Het afvoeren van 

bagger wordt ook gezien als transport in de zin van de Jones Act en 

daarmee is ook die markt afgeschermd. Europese en Aziatische 

pogingen om de markt open te breken, hebben tot nu toe niets 

uitgehaald.

Een van de felste tegenstanders van de wet binnen de VS is senator 

en voormalig presidentskandidaat John McCain. Hij heeft de afgelo-

pen jaren, tevergeefs, verschillende pogingen gedaan om de werking 

ervan te beperken, onder meer met een voorstel om de tankvaart uit 

te zonderen. Ondanks felle kritiek blijft hij streven naar afschaffi ng 

van de Jones Act, die volgens hem ‘antiek’ is, de vrije handel hindert 

en Amerikaanse consumenten onnodig op kosten jaagt.

Foto: BP
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Transportsector komt 
personeel tekort

DB Schenker en MAN 
samen in konvooirijden

West-Brabant beste 
logistieke hotspot 

Lonen ProRail 
5% omhoog

VACATURES
Bedrijven in transport en logis-

tiek hebben nog steeds moeite 

om geschikt personeel te vin-

den, waaronder chauffeurs en 

transportplanners. Het tekort 

aan gekwalifi ceerde werkne-

mers houdt voorlopig aan, aldus 

uitkeringsinstantie UWV in een 

rapport over de sector. Volgens 

het UWV zijn er op dit moment 

2.300 vacatures voor vrachtwa-

genchauffeurs. Vooral vacatures 

voor gespecialiseerd vervoer 

met bijvoorbeeld gevaarlijke 

stoffen zijn moeilijk in te vullen.

WEGVERVOER
Logistiek dienstverlener DB 

Schenker gaat samen met truck-

fabrikant MAN een proef nemen 

met het in konvooi rijden van 

vrachtauto’s, waarvan de voorste 

de gehele besturing voor het 

konvooi verzorgt. Begin volgend 

jaar gaan ‘treintjes’ van telkens 

twee trucks rijden tussen de ves-

tigingen van DB Schenker in 

München en Nürnberg, over de 

A9. Er is een speciale vergunning 

verkregen voor enkele maanden.

LOGISTIEK
De regio West-Brabant is verko-

zen tot Logistieke Hotspot Num-

mer 1 van Nederland. Een panel 

van 31 experts uit de logistiek 

gaf de meeste punten aan de 

Brabantse regio, bestaande uit 

de gemeenten Breda, Roosen-

daal, Bergen op Zoom en Moer-

dijk. De afgelopen jaren ging de 

titel steeds naar de regio Venlo-

Venray. In 2012 scoorde West-

Brabant ook als beste, daarna 

kreeg de regio minder punten. 

CAO
FNV Spoor en ProRail hebben 

een akkoord bereikt over een 

nieuwe cao tot juli 2019 met een 

loonsverhoging van 5%. Ook zijn 

afspraken gemaakt  die ervoor 

moeten zorgen dat de 4.000 

werknemers van het spoorbe-

drijf ‘gezond en met plezier’ de 

pensioengerechtigde leeftijd 

kunnen behalen. In dat kader is 

ook afgesproken dat de ‘ontzie-

maatregelen’ voor oudere werk-

nemers behouden blijven.

KORT

ROB MACKOR

Havenbedrijf Antwerpen gaat op-
nieuw proberen om het al jaren 
leegstaande terrein van de voor-
malige Opel-fabrieken aan de 
man te brengen. 

Begin deze maand werd duidelijk 
dat het Saoedische plan voor de 
bouw van een plasticrecyclingfa-
briek op het 88 hectare grote terrein 
niet doorgaat. Daarop kondigde Ha-
venbedrijf Antwerpen aan dat het 
nu toch de fabriekshallen gaat slo-
pen, zodat het terrein ‘schoon’ be-
schikbaar komt voor een nieuwe 
vastgoedbestemming. De sloop 
staat gepland voor eind van dit jaar 
en zal zeker een jaar vergen.
De Vlaamse havenbeheerder ziet 

het voormalige Opel-terrein als een 
strategische reserve en begint vol-
gende maand met een nieuwe ‘in-
ternationale marktbevraging’. De  
hoop is daarbij nog steeds de enor-
me lap grond in het havengebied 
(Churchilldok) in een keer te kun-
nen slijten aan een enkele inves-
teerder. Daarnaast heeft ‘een gefa-
seerde invulling met één of 
meerdere kwaliteitsvolle en cluster-
versterkende investeringen even-
veel voorkeur’, aldus het havenbe-
drijf in een persbericht.
Uitgangspunt van de nieuwe zoek-
tocht door het havenbedrijf ‘wordt 
het aantrekken van een vernieu-
wende activiteit die zowel op het 
vlak van creatie van tewerkstelling 
als van toegevoegde waarde hoog 
scoort’, heet het verder. 

TOBIAS PIEFFERS

Antwerpen heeft één van zijn vier 
Azië-loops van Maersk Line en 
MSC (2M) verloren. Het gaat om 
de AE5/Albatros-dienst. 

Onverwacht is de wijziging niet. 
Maersk Line had het nieuwe vaar-
schema in februari al aangekondigd. 
Volgens een woordvoerster is de 
aanpassing een van de ‘optimalise-
ringen’ in het oost-west netwerk die 
klanten ‘snellere transittijden en di-
recte corridors moet bieden naar 
belangrijke gebieden’, in dit geval 
Duitsland. Volgens de rederij biedt 
de nieuwe AE5/Albatros-dienst de 
snelste transittijd tussen China en 
Duitsland van de gehele markt.
Antwerpen houdt na het verliezen 

van deze dienst nog drie Verre Oos-
ten-loops van 2M over: de AE2/
Swan, de nieuwe AE7/Condor en de 
AE6/Lion, waarin het de eerste Eu-
ropese haven is. Het gat met Rotter-
dam wordt daardoor vergroot. 
Of de Maashaven vruchten plukt 
van de wijziging zal moeten blijken. 
Er wordt in ieder geval geen extra 
call gewonnen. De dienst deed Rot-
terdam ook in het oude vaarschema 
al aan. Ook valt te betwijfelen of het 
schrappen van Antwerpen voor ex-
tra volume zal zorgen. Rotterdam is 
de laatste Europese aanloophaven 
in deze loop, die eerst Bremerha-
ven, Hamburg, Aarhus, Gotenburg 
en Wilhemshaven aandoet. 
Antwerpen ontving het laatste schip 
van de dienst, de ‘Mayview Maersk’, 
op 16 mei.  

ANTWERPEN VAARSCHEMA’S

Leeg terrein van Opel 
krijgt nieuwe invulling

Antwerpen verliest 
Azië-dienst van 2M

Fouten worden met de nieuwe 

systemen vroeg ontdekt.

tie niet pas bij de douane worden 
ontdekt, maar in het voorterrein bij 
de verlader en expediteur. Het voor-
komt onnodige vertragingen in de 
logistieke keten. 
KLM maakt inmiddels al gebruik 
van de check, maar andere partijen 
hebben interesse getoond om de 
checker ook te hanteren, aldus de 
luchthaven.

CO2-uitstoot
Het nieuw ontwikkelde ‘My Rail 
Portal’ stelt DB-Cargo klanten in 
staat terminals te zoeken, wagons 
en routes te kiezen en lading te vol-
gen tijdens het transport. Daarnaast 
geeft de software aan hoe groot de 
vermindering van de CO2-uitstoot 
is als de klant kiest voor spoor- in 
plaats van wegvervoer. Het systeem 
kan uitgebreid worden met onder 
meer analysetools voor big data.

MELS DEES

Havenbedrijf Rotterdam, DB-
Cargo en Schiphol presenteerden 
onafhankelijk van elkaar digitale 
systemen voor het boeken en/of 
plannen van transportstromen.
 
Wat de systemen verbindt is de po-
ging meer lading aan de onderne-
ming te binden, klanten effi  ciënt te 
laten boeken en duurzamer te wer-
ken. Allard Castelein, topman van 
Havenbedrijf Rotterdam, lanceerde 
tijdens Transport Logistic de bèta-
versie van de online tool Navigate. 
De software maakt het mogelijk om 
in een paar muisklikken een effi  ci-
ente route via Rotterdam te plan-
nen. Gebruikers vinden in Navigate 
onder meer de rail- en binnenvaart-
verbindingen tussen Rotterdam en 
ruim 150 Europese inland termi-
nals.
Bij de lancering gaat het weliswaar 
om een bèta-versie van het systeem. 
De tool wordt nog uitgebreid. Zo is 
het de bedoeling in de toekomst 
Portbase direct te koppelen aan Na-
vigate. Ook wordt gewerkt aan een 
uitbreiding die de CO2-footprint 
van containertransport inzichtelijk 
moet maken.
Door inzicht te bieden in de verbin-
dingen die via Rotterdam lopen, 
maakt het Havenbedrijf het moge-
lijk om de logistieke keten via de 
Rotterdamse haven te organiseren. 
Navigate biedt ook een bedrijven-
gids met meer dan 1.500 bedrijven 
die in en om de haven van Rotter-
dam actief zijn. Ook heeft Navigate 
een empty depot tool, die inzicht 
geeft waar in de haven en in het ach-
terland lege containers geretour-
neerd en opgehaald kunnen worden.

Digitale afhandeling
Schiphol mikt met de nieuwe On-
line-Compliance-Checker op meer 
vrachtzendingen vanuit de Europe-

se luchthavens en een versterking 
van de marktpositie in Europa. De 
snelle digitale afhandeling van ge-
truckte Europese exportlading 
moet de Nederlandse draaischijf 
aantrekkelijk maken voor verladen-
de partijen in het buitenland. Partij-

en als Jan de Rijk en KLM hebben de 
software eind vorig jaar al getest op 
de route van Frankfurt Airport naar 
Schiphol. 
De checker, ontwikkeld door IT-be-
drijf Cargonaut van Schiphol, con-

troleert de vrachtdata van de lucht-
vrachtbrief op mogelijke fouten of 
tekortkomingen. Indien aan alle 
voorwaarden is voldaan kan de zen-
ding min of meer op afstand worden 
ingecheckt. Bij mogelijke fouten in 
de vrachtdocumentatie worden de 

verladende partijen automatisch via 
de checker geïnformeerd over de te-
kortkomingen.
Volgens de initiatiefnemer Schiphol 
zorgt de check er onder meer voor 
dat fouten in de vrachtdocumenta-

Tijdens Transport Logistic lanceerde Allard Castelein een eerste versie van Navigate. Foto: NT

DIGITALISERING  (Lucht)havens lanceren online tools voor het boeken en volgen van vracht

Slimme data rukken op
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JOHN VERSLEIJEN

Het kwartetten in de modiale 
luchtvrachtwereld lijkt begon-
nen. Na Lufthansa (ANA, Cathay 
en United) en Air France-KLM
(China Southern en Delta) slaan 
nu ook de vrachtgiganten Cargo-
lux en Emirates SkyCargo de han-
den ineen. 

De intentieverklaring voor de nieu-
we zogeheten strategische operati-
onele samenwerking tussen de twee 
grote luchtvrachtvervoerders werd 
op de recente vrachtbeurs van Mün-
chen bekendgemaakt en brengt een 
formidabele vloot van 41 interconti-
nentale vrachtvliegtuigen (14 B747-
8F’s, 14 B747-400F’s en 13 B777F’s)  
samen. De nieuwe alliantie moet 
vooral de beladingsgraad van de 
vrachtcapaciteit binnen het net-
werk van het Luxemburgse Cargo-
lux en Emirates uit Dubai verbete-
ren via vaste block space- en 
interline akkoorden. Zo kunnen de 
Luxemburgers straks gebruik gaan 
maken van het fi jnmazige passa-
giersnetwerk van Emirates op 150 
bestemmingen in 83 landen en 
krijgt de Arabische partner toegang 
tot de B747-vloot van Cargolux. Dat 
laatste is onder meer van belang 
voor de groeiende markt van zware 
projectlading en zogeheten ‘outsei-
zed cargo’ te kunnen blijven bedie-
nen. Zo beschikken de meeste 
freighters van Emirates, hoofdzake-
lijk B777-200F’s, niet over een apar-
te neusdeur om deze vaak grote 
vrachtzendingen te laden. 
Een ander belangrijk punt in de 
strategische samenwerking wordt 
de versterking van de vrachtdraai-
schijven van de twee maatschappij-
en. Zo heeft Emirates toegezegd 
vanaf juni van dit jaar vrachtvluch-
ten te gaan openen op Luxemburg 
Airport, terwijl Cargolux de be-
staande drie vrachtvluchten in de 

week op Dubai verder zal gaan uit-
bouwen waarbij nog geen aantallen 
zijn genoemd. 
De extra vrachtvluchten van Cargo-
lux op Dubai zullen worden afge-
handeld door DNATA, een zuster-
bedrijf van Emirates. In Luxemburg 
zal Emirates zijn vrachtvluchten la-
ten afwikkelen door de huisafhan-
delaar Luxair Cargo van Cargolux. 
Via deze gemeenschappelijke af-
handeling hopen de twee vracht-
partners de diensten zo goed moge-
lijk op elkaar te laten aansluiten. 

Schiphol
Het strategisch pact tussen Cargo-
lux en Emirates gaat nog niet zo ver 
als de vrachtallianties die Lufthansa 
Cargo met partners heeft afgesloten 
en waar ook de vrachtverkoop 
wordt gebundeld. Analisten spre-
ken desalniettemin van een belang-
rijke ontwikkeling in de lucht-
vrachtsector nu marktleider 
Emirates Skycargo zijn heil zoekt in 
partnerships en daarvoor de enige 
grote West-Europese operator van 
vrachtvliegtuigen heeft gekozen. 
Daarnaast wordt de marktpositie 
van Luxemburg Airport versterkt in 
Europa met de komst van Emirates  
en het is niet uitgesloten dat dit ten 
koste gaat van Schiphol, dat de laat-
ste jaren is uitgegroeid tot een be-
langrijke hub voor Emirates. Daar-
naast is het ook interessant te zien 
wat Qatar Airways, de voormalige 
aandeelhouder van Cargolux, gaat 
doen. De grote regionale rivaal van 
Emirates heeft het laatste jaar de 
aanwezigheid in Luxemburg sterk 
uitgebreid via de genereuze lucht-
vaartverdragen die het nog als me-
de-eigenaar van de Luxemburgse 
vrachtmaatschappij wist te bedin-
gen. Met de komst van Emirates  
SkyCargo kan er zich dan ook een 
aardige luchtslag gaan ontwikkelen 
de komende tijd in het Groother-
togdom. 

STRATEGISCH PACT

Cargolux kiest voor 
Emirates SkyCargo

De export steeg op Schiphol met bijna 9% in april. Foto: NT Archief

import het gros (70%) van het 
vrachtaanbod leverde op Schiphol.
Ook over de eerste vier maanden 
van dit jaar doet de Nederlandse 
luchthaven het op vrachtgebied bij-
zonder goed in Europa. De overslag 
steeg met 7,6% naar 566.511 ton. 
Daarmee is Schiphol wederom op 
recordkoers. De export nam tussen 
januari en april met maar liefst 9,6% 
toe naar ruim 273.000 ton, terwijl 
de import op lichte afstand volgde 
met 5,8% naar 293.120 ton.
Schiphol ziet voorlopig nog geen 
einde aan de stijgende vrachtvolu-
mes, hoewel analisten waarschu-
wen voor het najaar wanneer het 
plafond van 500.000 vliegbewegin-
gen op Schiphol zal zijn bereikt en 
ook de luchtvrachtsector te maken 
krijgt met een zuiniger beleid in de 

Schiphol zag het vrachtvolume in 
april met 6,3% stijgen naar 146.344 
ton, terwijl huisvervoerder Air 
France-KLM Cargo met een be-
scheiden ladinggroei van 1,4% de 
weg naar boven lijkt te hebben in-
geslagen. 

De export blijft daarbij voor de Ne-
derlandse mainport de grote motor 
achter de vrachthausse. De uitgaan-
de ladingsstromen lieten in april 
een groei van bijna 9% zien naar 
71.633 ton. De importstromen kon-
den dat tempo niet volgen en lieten 
een mindere toename zien van bijna 
4% naar 74.711 ton. De import- en 
exportstromen op Schiphol zijn 
daarmee bijna in evenwicht, een 
beeld dat een aantal jaren geleden 
nauwelijks voorstelbaar was toen de 

toekenning van vrachtvluchten op 
de luchthaven.
Air France-KLM Cargo wist de 
maand april verrassend af te sluiten 
met een vrachtgroei van 1,4% in ton-
kilometers. Ook de beladingsgraad 
op de vrachtvloot van de Frans-
Nederlandse luchtvaartcombinatie 
ontwikkelde zich positief met +0,2 
procentpunt naar 61,1%. Minpuntje 
bij de cijferreeks was wel dat het 
herstel nog geheel voor rekening 
kwam van het Franse deel van de 
groep. Dat zag het vrachtvervoer in 
april met 4,5% toenemen, terwijl de 
beladingsgraad in Parijs met 2,2 
procentpunt steeg naar 56,4%. KLM 
Cargo zag het vrachtvervoer over 
april nog steeds afnemen (0,8%) bij 
een daling van de beladingsgraad 
met 1,8 procentpunt naar 65,4%. JV

LUCHTVRACHT

Schiphol weer op recordkoers dit 
jaar, terwijl AF-KLM herstel ziet

De grootste containerrederij ter wereld blijft rode cijfers schrijven. Illustratie: Erik Straver

piektoeslagen konden heff en.
In totaal groeide het vervoerde vo-
lume met 10% tot 2,6 miljoen con-
tainers. Dit resulteerde in een om-
zetgroei van 10% tot 5,5 miljard 
dollar. Daarmee scoorde Maersk 
Line beter dan de wereldwijde con-
tainergroei van 4%. 

Hamburg Süd
Maersk Line maakte recent bekend 
3,7 miljard dollar voor Hamburg 
Süd te betalen. Die overname is 
goedgekeurd door de Amerikaanse 
mededingingsautoriteiten. Brussel 
heeft ingestemd onder de voor-
waarde dat Hamburg Süd zich te-
rugtrekt uit vijf consortia met voor-

TOBIAS PIEFFERS

Ondanks een volumegroei van 
10% en een verbetering van de 
vrachttarieven is Maersk Line 
vanwege een fl inke stijging van de 
brandstofkosten in het eerste 
kwartaal nog niet uit de rode cij-
fers gekomen.

’s Werelds grootste containerrede-
rij boekte een nettoverlies van 66 
miljoen dollar. Operationeel (ebit) 
kwam het resultaat op een negatie-
ve 42 miljoen dollar uit. 
Dat is een verslechtering ten op-
zichte van het eerste kwartaal van 
2016, toen de rederij nog een be-
scheiden nettowinst van 37 miljoen 
dollar wist te noteren, maar een ver-
betering ten opzichte van het voor-
gaande kwartaal, toen een nettover-
lies van 146 miljoen dollar werd 
geboekt. 

Brandstofkosten
Als belangrijkste oorzaak voor het 
verlies noemt Maersk Line de stij-
ging van de brandstofkosten. Die 
stegen van vorig jaar gemiddeld 172 
dollar per ton naar dit jaar een ge-
middelde van 320 dollar per ton. 
Dat is een stijging van 86%. 
Hierdoor bleef het gemiddelde 
vrachttarief van 1.939 dollar per 
veertigvoets container lager dan de 
gemiddelde kosten van 2.087 dollar 
per veertigvoeter, hoewel er ten op-
zichte van vorig jaar wel verbetering 
is geboekt. In het eerste kwartaal 
van 2016 werd er gemiddeld 1.857 
dollar per container betaald.
Ook bij een vaste bunkerprijs zou 
Maersk Line overigens nog niet uit 
de rode cijfers zijn geklommen. Vol-
gens de rederij zijn de kosten per 
container bij een vaste bunkerprijs 
met 5,2% gedaald. Dat zou beteke-
nen dat op elke container nog steeds 
14 dollar moet worden toegelegd.
Het gemiddelde vrachttarief wordt 

naar beneden getrokken door de 
slechter presterende noord-zuid-
routes. Op die routes viel het ge-
middelde tarief 4,3% lager uit dan 
vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt 
door lagere tarieven in de Afrikaan-
se en Australische markt. 

Piektoeslagen
De oost-westroutes, met name die 
tussen Azië en Europa, zijn juist 
winstgevend. De vrachttarieven 
stegen hier gemiddeld met 23%. Dat 
is te danken aan een stijging van de 
Aziatische import en een tekort aan 
laadruimte op de Europese export-
markt, waardoor rederijen tarief-
verhogingen konden doorvoeren en 

RESULTATEN  Hogere volumes en betere tarieven bieden reder onvoldoende so

Maersk Line nog niet 
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Brussels Airport meldde vorig 
week dat de eerste vrachtmaat-
schappijen onder druk van drei-
gende lawaaiboetes voor vracht-
jumbo’s al zijn vertrokken van de 
Belgische luchthaven. 

Het gaat om het Chinese Yantgze 
River Express en de Slowaakse char-
termaatschappij Air Cargo Global 
(ACG) , terwijl het onbekende Mag-
ma Aviation ‘in de komende weken’ 
dreigt te vertrekken, aldus  luchtha-
vendirecteur Arnaud Feist in een 
persbericht. Hij eist een snelle poli-
tieke oplossing voor de lawaaiboe-
tes, die vrachtklanten van Brussels 
Airport al sinds het begin van dit 
jaar boven het hoofd hangen voor 
het overschrijden van de lawaainor-
men. 
Ofschoon inning van de boetes, ge-
raamd op duizend euro per vliegbe-
weging, voorlopig is opgeschort, 
blijft het geen goede reclame voor 
de Belgische luchthaven en de ver-
dere vrachtontwikkeling, vindt 
Feist. Daarnaast heeft de Belgische 
luchthaven met Singapore Airlines 
Cargo, het Koreaanse Asiana en 
Saudia Cargo nog een aantal groot-
gebruikers van vrachtjumbo’s in 
huis. Volgens de luchthavendirec-
teur bestaat er ‘een reëel risico’ dat 
die bedrijven ook vertrekken van-

wege  de lawaaiboetes. 
De vraag is of de soep in Brussel wel 
zo heet wordt gegeten als zij werd 
opgediend. Volgens Feist zou het 
Chinese Yangtze River al in februari 
de biezen hebben gepakt als gevolg 
van de ‘juridische onzekerheid en 
de fi nanciele risico’s’ rond de ge-
luidsboetes. Eerder liet zijn vracht-
directeur Steven Polmans in deze 
krant echter al weten dat het ver-
trek van Yangtze geheel is toe te 
schrijven aan de beëindiging van het 
chartercontract van de Chinese ver-
voerder met DHL Starbroker en 
niets te maken heeft met ‘de lopen-
de politieke discussie rond de ge-
luidsnormen van de luchthaven’.  
Volgens de luchthaven zou intussen 
charteraar ACG ook ‘naar Schiphol 
en Praag’ zijn verdwenen. Navraag 
op Schiphol leert dat de maatschap-
pij inderdaad ‘wat chartervluchten’ 
heeft aangevraagd, maar voorlopig 
maar ‘één keer’ op Schiphol is neer-
gestreken. De vraag is dan ook hoe 
omvangrijk de vrachtoperatie is van 
ACG, dat over slechts twee oude 
B747F’s beschikt. Verder laat Brus-
sels Airport deze week zelf weten 
dat het vrachtvervoer in april met 
14% is gestegen. Geen woord over 
het verlies van 20.000 ton op jaar-
basis (maandbasis 1.666 ton) door 
het vertrek van Yangtze en ACG. JV

LUCHTVRACHTANALYSE 

De gevolgen van de lawaaiboete op Brussel vallen bij nader inzien mee. Foto: AVtech

Beetje blufpoker rond 
vrachtexodus Brussel

ROB MACKOR

Ondanks een omzetstijging van 
ruim 10% heeft Hapag-Lloyd het 
verlies in het eerste kwartaal met 
bijna twintig miljoen zien oplo-
pen tot 62,1 miljoen euro.

Dat was vooral te wijten aan de op-
lopende brandstofprijzen. De Duit-
se rederij was in het eerste kwartaal 
gemiddeld 313 dollar kwijt aan een 
ton brandstof, bijna 60% meer dan 
de 197 dollar in de eerste drie maan-
den van vorig jaar en het hoogste ni-
veau sinds medio 2015.
Hapag kreeg in de verslagperiode 
gemiddeld 1.047 dollar per vervoer-
de teu, twintig minder dan vorig 
jaar. Het vervoerde aantal twintig-
voets eenheden groeide met bijna 

7% tot 1,9 miljoen.  Die volumegroei 
en valutawinsten zorgden voor een 
omzetstijging van 10,4% tot 2,13 
miljard euro. Het bruto resultaat 
(ebitda) verbeterde met 6% tot 131 
miljoen euro, maar daar bleef na af-
schrijvingen een ebit van slechts 3,5 
miljoen euro over.

United Arab
Alle aandacht is nu gericht op de fu-
sie met United Arab Shipping Com-
pany uit Qatar, zegt de Nederlandse 
topman Rolf Habben Jansen. On-
danks berichten over problemen 
aan Qatarese kant, gaat hij ervan uit 
dat die binnenkort wordt afgerond. 
Hij wil beide organisaties zo snel 
mogelijk integreren, wat 435 mil-
joen dollar aan besparingen per jaar 
zou opleveren.

BRANDSTOFPRIJZEN

Hapag: meer omzet, 
maar minder winst

De fusie met United Arab Shipping moet Hapag-Lloyd honderden miljoenen helpen besparen. Foto: Hapag-Lloyd

We zijn niet tevreden, maar het 

resultaat is zoals verwacht.

Hamburg Süd nog steeds volgens 
planning aan het einde van dit jaar 
af te ronden. 

APM Terminals
De terminaloperator van het Deense 
scheepvaartconcern zag de winst 
dalen van 108 naar 91 miljoen dollar, 
ondanks een omzetstijging van 962 
miljoen naar 1 miljard dollar. Als 
oorzaken daarvoor noemt Maersk 
krimp in de West-Afrikaanse markt 
en druk op de tarieven als gevolg van 
overcapaciteit in bepaalde gebieden. 
Daarnaast heeft een aantal termi-
nals diensten verloren door de  reor-
ganisatie van de containerallianties. 
‘De lancering van de nieuwe allian-
ties THE en Ocean en de samen-
werking van HMM en Hamburg Süd 
met 2M hebben in veel havens voor 
grote verschuivingen in het markt-
landschap gezorgd’, licht het bedrijf 
toe. ‘De nieuwe en grotere allianties 
hebben in veel grotere havens voor 
terminals gekozen op basis van hun 
aandelenbelangen.’
Dankzij de overname van Grup Ma-
ritime TCB groeide de overslag van 
APMT met 700.000 teu tot een to-
taal van 9,4 miljoen teu. Verwacht 
wordt dat de nieuwe overeenkom-
sten met HMM en Hamburg Süd dit 
jaar een positieve bijdrage zullen 
leveren. 
Maersk gaat Maersk Line, en dus 
ook Hamburg Süd, de komende tijd 
in toenemende mate met de termi-
naloperator laten samenwerken.

Maersk Groep
De nettowinst van de Maersk Group 
kwam uit op 245 miljoen dollar. De 
omzet van het concern ging met 5% 
omhoog tot bijna 9 miljard dollar. 
‘Hoewel we niet tevreden kunnen 
zijn met de winstgevendheid in het 
eerste kwartaal, is het resultaat zo-
als verwacht. Daarom handhaven 
we onze verwachting voor dit jaar’, 
zegt topman Søren Skou.

namelijk Hapag-Lloyd en CMA 
CGM, op routes naar Zuid-Amerika 
en het Midden-Oosten. 
Om ook de zegen van de Braziliaan-

se mededingsautoriteit te krijgen 
verkoopt de rederij haar dochteron-
derneming Mercosul, die cabotage 
in Brazilië verricht. 

Door de overname van Hamburg 
Süd is Maersk immers ook eigenaar 
geworden van Alianca, de grootste 
cabotagevervoerder van dat land. 

Zonder het afstoten van Mercosul 
zou Maersk driekwart van die markt 
in handen krijgen. 
Maersk verwacht de overname van 

elaas

uit rode cijfers
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Bedrijven zoeken betere systemen om 

de wens van de consument te kennen.

cruciale plaats in de supply chain, 
bij nog eens 13,6% zou dat zelfs het 
geval zijn bij beslissingen waar ook 
in de onderneming.

Randverschijnsel
Bij een ruime meerderheid is de 
‘CX’ toch meer een randverschijn-

sel, dat niet wordt gemeten, al zegt 
40% wel dat de supply chain er meer 
rekening mee wil houden. Dat blijkt 
ook een beetje uit de prioriteiten 
die Europese bedrijven stellen in de 
bedrijfsvoering. Een 4,11, op een 
schaal van 1 tot en met 5, geven on-

FOLKERT NICOLAI

De logistieke leverketen moet 
klantvriendelijker worden. Hier-
over zullen producenten van con-
sumentengoederen en de detail-
handel het snel eens zijn. Lukt het 
ook?

De consument staat ‘natuurlijk’ in 
het middelpunt van de belangstel-
ling bij bedrijven die er producten 
voor maken en bedrijven die deze 
producten op de markt brengen. Is 
het echt? Bij zijn pensioen liet Al-
bert Heijn, aftredend topman van 
het Zaanse supermarktconcern, een 
beeldje van ‘de klant’ voor het 
hoofdkantoor plaatsen. Een vrouw 
met boodschappentassen. ‘Opdat 
wij niet vergeten voor wie wij wer-
ken’, luidde het onderschrift.
Heijn wilde al zijn mensen bij de les 
houden, niet alleen de winkelbe-
dienden, maar ook het personeel 

van de distributiecentra, de trans-
porteurs en andere bij de beleve-
ringsketen betrokken medewerkers 
en de werknemers op grote stafaf-
delingen, zoals marketing en sales, 
maar evengoed de administratie. 
Hier doen we het voor, was de bood-
schap in alle briljante eenvoud.
De praktijk is weerbarstiger. Er is in 
veel bedrijven een fl inke afstand 
tussen al die afdelingen – en tussen 
de afdelingen zelf en de klant. Die 
afstand wordt wel minder, zo blijkt 
uit een recent onderzoek van logis-
tiek studiebureau Eyefortransport 
(EFT), zeker nu steeds meer via in-
ternet bestelde goederen bij de 
eindafnemer zelf aan huis worden 
bezorgd. Echt snel gaat dat echter 
niet. Zelfs niet waar het de ‘supply 
chain’, de logistieke keten van zand 
tot klant, betreft, die toch mag wor-
den geacht een nauwkeurig beeld te 
hebben van waar het consumenten 
om te doen is en in hoeverre dat de 

bevoorrading morgen al zal beïn-
vloeden.

Enquête
EFT ondervroeg logistieke mana-
gers bij zowel producerende als de-
tailhandelsbedrijven die gericht zijn 
op de consumentenmarkt. Er werd 
een wereldwijde enquête onder hen 
gehouden en de ‘Europese’ uitkom-
sten daarvan werden afzonderlijk 
belicht. Er zijn geen grote regionale 
verschillen, al staat de gemiddelde 
Europese producent of ‘retailer’ 
misschien iets dichter bij het beeld-
je van Albert Heijn dan zijn collega 
elders in de wereld.
Het onderzoek stelt de ‘consumer 
experience’, de klantbeleving, cen-
traal. Is het hele bedrijf op die ‘CX’ 
ook gericht? Tja, 37% van de onder-
vraagden spreekt van een ‘doel’ van 
de gehele onderneming. Ruim één 
op de vijf zegt hiermee bij elke be-
slissing rekening te houden. Maar: 

bij 55% wordt dat doel zelfs al niet 
echt – altijd en overal – voor ogen 
gehouden in de logistieke keten.
Ook Europese bedrijven zijn vaak 
nog steeds op zoek naar de ‘perfect 
fi t’ om in hun logistiek de consu-
mentenbeleving te verbeteren. En 
in Europa mag de consumentenbe-

leving een meer centrale rol bij on-
dernemersbeslissingen op alle ni-
veaus spelen dan elders op de 
wereld, een specifi ek aspect van de 
‘supply chain’ is ze in de meeste ge-
vallen nog niet. Bij 29,5% van de Eu-
ropese bedrijven heeft de ‘CX’ een 

De obstakels van zand naar klant
BOODSCHAPPEN  De afstand tussen producent, winkel, logistiek en de klant wordt minder. Maar langzaam
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dernemers aan beperking van kos-
ten en verbetering van de operatio-
nele marges. Een 3,82 krijgt het 
streven naar ‘meer controle’ over de 
consumentenbeleving bij afl eve-
ring. Veel bedrijven willen meer toe-
gang tot gegevens over de orderont-
vangst en de ontwikkeling daarin en 
over hun vervoerders, met een 3,64.
Echt tevreden zijn de meeste bedrij-
ven over hun informatiesystemen 
niet, blijkt uit het onderzoek. De be-
staande systemen werken niet voor 
de verbetering van de dienstverle-
ning aan de consument, zegt ruim 
18%. Ja, zegt 45,5%, ze werken wel 
een beetje voor de meting van bij-
voorbeeld het percentage goederen 
dat ‘on time’ wordt afgeleverd en 
voor eventuele schade, maar zijn al 
met al onvoldoende om de consu-
ment en diens wensen scherp in 
beeld te krijgen. Van alle bedrijven 
zegt altijd nog ruim 36% ‘best tevre-
den’ te zijn. Het mondiale beeld is 

ongeveer hetzelfde. Bedrijven zijn 
actief op zoek naar verbetering van 
systemen. De huidige ‘openen de 
deur’ naar verstoringen en belem-
meren de focus op de ‘CX’.
Veel bedrijven streven wel naar in-
tegratie van hun systemen voor de 
groothandel, de belevering op win-
kelniveau en de afl evering van web-
winkelklanten. Bij ruim 20% van de 
Europese ondernemingen zijn die 
echter nog strikt gescheiden; we-
reldwijd is dat bij 23,5% het geval. In 
Europa is bij 43% wel sprake van 
enige integratie, maar staat bijvoor-
beeld e-handel daar grotendeels 
nog buiten. Slechts 13,6% spreekt 
van een complete integratie van alle 
distributiekanalen. Men wil wel – 
verder – integreren, maar het doel is 
moeilijk te bereiken, luidt het oor-
deel van de onderzoekers.

Marketingafdeling
Iets meer vorderingen lijken te wor-

den gemaakt bij de betrek-
king van de afdeling marke-
ting en verkoop bij de supply 
chain. Bij 12,5% van de be-
drijven in Europa is daar 
nog geen denken aan; we-
reldwijd zelfs bij 17,7% 
van de ondervraagden. 
Nog eens 40% zegt elk 
kwartaal strategische 
‘updates’ te maken van 
de informatieuitwisse-
ling tussen de bevoor-
radingsketen en de 
mensen van marke-

Beeld in het 

hoofdkantoor 

van Albert 

Heijn: ‘Opdat 

wij niet 

vergeten voor 

wie wij werken.’

ting en verkoop. Bij 47,5% van de 
Europese bedrijven spelen mar-
keting & sales een ‘integrale rol’ 

in de strategische planning van 
de supply chain.
Er zijn steeds meer aanra-
kingspunten tussen de con-
sument en de logistieke ke-
ten, stellen de onderzoekers 
vast. Dat moet in veel bedrij-
ven een prikkel zijn om mar-
keting en verkoop beter te la-

ten samenwerken met de 
operationele bedrijfson-

derdelen. Dat gebeurt 

akt bij de betrek-
de afdeling marke-
rkoop bij de supply 
12,5% van de be-
Europa is daar 
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echter nog niet in de helft van de ge-
vallen. Bij Europese winkelketens is 
er wel een veel nauwere binding 
tussen marketing, sales en de opera-
tionele afdelingen. Dat komt vooral 
doordat de concurrentie in het Eu-
ropese winkelbedrijf heviger zou 
zijn dan die in grote andere delen 
van de wereld, luidt de verklaring.
De meeste winkels en producenten 
kunnen wel ‘zien’ hoe het gedrag 
van de consument zich ontwikkelt. 
In de toekomst, die vandaag is be-
gonnen, is het voorspellen waar-
schijnlijk van groter belang. De me-
thodes om tot juiste voorspellingen 
te komen, worden blijkens het on-
derzoek wel geleidelijk beter, maar 
zijn nog niet volmaakt. Nu goed, Al-
bert Heijn kon destijds ook nog niet 
voorspellen dat de consument van 
de toekomst de boodschappen-
mandjes niet meer hoefde mee te 
slepen, maar de grutterswaren ge-
woon aan huis zou laten bezorgen.

Illustratie: Barry Hage
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Zegetocht 
container nog in 
volle gang

Stellen we voor het jaar 1990 de index voor 
de wereldwijde havenoverslag van contai-
ners op 100, inmiddels staat deze index op 
ruim 600. In die ruim 25 jaar steeg deze 
index in een vrijwel rechte lijn, met een 
kort intermezzo na de crisis van 2008, 

toen zich zelfs een kleine daling voordeed. De stijging 
in de overige jaren was te danken aan de aanhoudende 
groei van de wereldhandel en de toenemende contai-
nerisatiegraad daarvan.
In delen van de wereld die gezegend zijn met een ster-
ke binnenvaart – ruim voldoende binnenwateren, goe-
de overige infrastructuur en een sterk ontwikkelde 
markt voor vraag naar en aanbod van transportcapaci-
teit – vertaalde deze mondiale containeroverslagstij-
ging zich meteen in een groei van het aantal met bin-
nenschepen door het achterland vervoerde containers.
De Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) stelde de hoe-
veelheid in containers getransporteerde lading over de 
West-Europese binnenwateren voor het jaar 2000 op 
120,3 miljoen ton. Een decennium later, in 2009, was dit 
tot 175 miljoen ton opgelopen. In 2000 werd er in het 
CCR-gebied 1,4 miljoen teu aan containers over het bin-
nenwater vervoerd, in 2005 was dat al 2,1 miljoen teu. 
Elke vijf jaar komt er per saldo de helft aan container-
lading bij.

Toename terminals
Het is de afgelopen jaren vooral de container geweest 
die de Europese binnenvaart op het groeipad heeft ge-
houden en die het eigen aandeel in het totale binnen-
vaartvervoer stelselmatig vergrootte. Dit ging hand in 
hand met een sterke uitbreiding van het aantal over-
slagpunten voor containers in het achterland. Het zijn 
er alleen al in Nederland, waar ooit met enkele kleine 
terminals werd gestart, nu vele tientallen. Ook aan de 
Rijn nam het aantal terminals zienderogen toe, termi-

FOLKERT NICOLAI

Vooral de container hield de 
binnenvaart de laatste jaren op het 
groeipad. Het ging daarbij met name 
om zeecontainers, maar nu is het 
ook de beurt aan de ‘landcontainer’.

nals die ook een steeds grotere capaciteit kregen en die, 
ondanks forse concurrentie, nog altijd ruimte bieden 
aan nieuwe diensten, voor een voortdurend groeiend 
aantal klanten.
In de cijfers die statistische bureaus en andere onder-
zoekers over de ontwikkeling van de branche op de kor-
tere termijn verspreiden, lijken het vaak de andere deel-
markten die een grote ‘dynamiek’ vertonen. Daarmee 
wordt bedoeld dat in die deelmarkten door allerlei oor-
zaken relatief grote uitslagen optreden, terwijl de con-
tainervaart er elk jaar wel weer een vrij saai groeiper-
centage laat uitrollen.
Destatis bijvoorbeeld, het Duitse centrale bureau voor 
de statistiek, tekende voor de gehele binnenvaart in, 
van, naar en door Duitsland voor vorig jaar een stabili-
satie op bij een totaal vervoerd gewicht van 221 miljoen 
teu. In het transitovervoer was er een daling met niet 
minder dan 7%, die Destatis toeschrijft aan het langdu-
rige laagwater in de laatste maanden van het jaar, waar-
door lading moest uitwijken van binnenvaart naar 
spoor. Intussen was het de containervaart – die even-
zeer met het laagwatervraagstuk worstelde als het 
transport van andere categorieën lading – die ‘gewoon’ 
met 2,5% groeide, naar een getransporteerd gewicht 
van 2,5 miljoen teu.

Gestage groei
De Nederlandse transportonderzoekers van Panteia ko-
men voor dit jaar op een groeiraming voor de binnen-
vaart (naar volume) met 2,5%. Voor de komende jaren 
geeft het bureau een gematigder groeiraming af van 1,1% 
per jaar gemiddeld. Ook hier lijken deelmarkten buiten 
de containervaart zich ‘dynamischer’ te ontwikkelen. Zo 
gaat het transport van kolen de komende jaren 2,3% 
krimpen. Dit jaar is er hier nog een groei door de opening 
van enkele nieuwe kolencentrales, maar onder meer 
door de Duitse ‘Energiewende’ treedt daarna onvermij-

Het aantal binnenvaart-

terminals in het achterland 

neemt nog steeds toe. in 

Weert, Lelystad en Almere 

kunnen binnenschepen 

inmiddels hun containers 

lossen. Ook de komende 

jaren zal het container-

vervoer over de rivieren 

blijven stijgen.

Om het laden en lossen 

van de containers bij de 

grote terminals effi ciënt

te laten verlopen is een 

digitale oplossing 

ontwikkeld.
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reldhandelsgroei kreeg 
de binnenvaart in deze 

havens een enorme groei-
markt bijna in de schoot ge-

worpen. Niet overal aan de Rijn vinden we gelijksoor-
tige verdelingen naar modaliteit. In heel België komt 
het aandeel binnenvaart bijvoorbeeld op iets meer dan 
80%. In Frankrijk nam dat aandeel de laatste jaren met 
een kwart toe, zij het tot slechts 4,3%. In Duitsland was 
de binnenvaart tussen 2001 en 2010 zelfs op haar re-
tour, met een marktaandeel dat van 14,3 naar 12,3% af-
nam. Hoe verder we van de zeehavens afraken, des te 
trager geschiedt de ontwikkeling van de binnenvaart, 
en zeker in het containertransport.
De nieuwe ontwikkeling zal zijn dat de opmars van de 
landcontainer zeker weer in het voordeel van de bin-
nenvaart werkt. Naarmate in deze ‘continentale’ markt 
meer massa per zending ontstaat, wordt het aantrekke-
lijker een deel van het transporttraject over het water 
te laten plaatsvinden. In Nederland en België is die ont-
wikkeling al overtuigend ingezet, maar dat zal ook gaan 
uitstralen naar andere delen van het Europese binnen-
vaartnet.

Er komen in Almere, Weert 

en Lelystad terminals bij.

Het aantal 

overslagpunten 

voor containers is 

in het achterland 

sterk uitgebreid.

Foto: European 

Gateway Services

delijk een daling in. 
Die kolenmarkt is dus 
volop in beweging.
Maar is de over een reeks van jaren 
gestaag groeiende containermarkt dat 
niet veel meer? Panteia voorspelt dat de hele 
Nederlandse binnenvaart dit jaar met 8 miljoen ton 
groeit naar 326 miljoen ton. Tot 2021 wordt voor de hele 
markt een verdere groei verwacht naar 344 miljoen ton. 
Dat is dus 18 miljoen ton meer dan nu. Die groei komt 
grotendeels voor rekening van de droge-ladingvaart, 
die 21 miljoen ton gaat toenemen. Ook de tankvaart laat 
groei zien, maar de duwvaart zal wat krimpen.
In die groep ‘droge-ladingvaart’ vinden we het vervoer 

met koppelverbanden terug, maar ook het container-
transport. Dat zorgt de komende jaren voor 40% van de 
totale groei in de droge-ladingvaart. De containervaart 
is een ‘steady’ factor in de gehele bedrijfstak. Elk jaar 
nog komen er wel weer enkele nieuwe terminals bij die 
de containervaart een verdere impuls gaan geven. De 
komende tijd gaat het bijvoorbeeld om de terminals in 
Almere, Lelystad, Weert en Doesburg. De laatste, ge-
bouwd op initiatief van Koninklijke Rotra, is overigens 
al volledig operationeel.

Investeren
De containerbinnenvaart kreeg haar kans door de groei-

ende gecontaine-
riseerde wereldhan-
del. Zeereders vertrouwden 
steeds meer lading toe aan een 
bedrijfstak die bereid was te vernieu-
wen en te investeren in steeds grotere spe-
ciale containercapaciteit. De eerste containers 
gingen mee als deklading op een met droge bulk gevuld 
schip; tegenwoordig lijkt een containerbinnenschip op 
een moderne diepzee-containerreus.
Het kon, zeggen we nu terugkijkend, haast niet anders 
of het containertransport per binnenschip moest zich 
de afgelopen decennia wel zo ontwikkelen. Waar dat 
mogelijk was, althans: in de Lage Landen en verder de 
Rijn op. In Antwerpen wordt de container van en naar 
het achterland nu voor 35% per binnenschip vervoerd. 
De haven wil dit aandeel in 2020 nog tot 42% hebben 
opgevoerd. In Rotterdam neemt de binnenvaart al 50% 
van het totale achterlandvervoer voor haar rekening. 
Van het containervervoer tussen de Maasvlakte en ach-
terlandbestemmingen is het aandeel binnenvaart 
41,6%. Doel is dit op zowel de oude als de Tweede Maas-
vlakte nog verder op te voeren, bij gelijktijdige terug-
dringing van het wegvervoer.
Dat zijn reusachtige marktaandelen als je ze vergelijkt 
met die in veel andere Europese havens. Echt verwon-
derlijk zijn ze niet. Met de containerisatie zelf en de we-
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De bedrijven gaan in dat informatie-
platform hun voor het laden en lossen 
relevante informatie delen, zoals de 
hoeveelheid containers die zij bij de 
verschillende Rotterdamse zeehaven-
terminals moeten lossen. Die gege-

vens worden door het informatieplatform gebundeld 
en naar Brein gestuurd, dat deze data matcht met de 
beschikbare kadecapaciteit en voor elk binnenvaart-
schip continu de optimale route langs de verschillende 
terminals berekent. Zover is het overigens nog niet. 
Met de informatiestroom van de  eerste bedrijven, naar 
verwachting een stuk of tien, gaat Nextlogic de plan-
ningsalgoritmes eerst ‘verder uitdagen en fi netunen’, 
zegt projectleider Sjoerd Sjoerdsma.
De betrokken partijen zijn de afgelopen twee jaar veel 
punten tegengekomen die moesten worden opgelost. 
‘Zo moest er worden bepaald welke KPI’s (Kritieke 
Prestatie Indicatoren, red.) we hanteren en welke spel-
regels we Brein meegeven’, zegt Sjoerdsma. ‘De meeste 
punten zijn opgelost, maar een aantal nog niet. Er moet 
bijvoorbeeld nog worden bepaald worden welke spelre-

Nextlogic 
TOBIAS PIEFFERS

Na een moeizame start is het 

zover. Nextlogic gaat de eerste 

bedrijven aansluiten op het 

informatieplatform dat de 

automatische rotatieplanner 

Brein gaat voeden.

Adverteer ook in NT Dossier

Bel: 010 280 10 25
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Dit kan Rotterdam op 

voorsprong zetten ten 

opzichte van Hamburg 

en Antwerpen.

sluit eerste bedrijven aan
RWG heeft vorige week een Barge Barometer in gebruik 
genomen, die de verwachte drukte aan de bargekade in-
zichtelijk maakt. Binnenschippers kunnen via de app en 
website van de terminal voor elk dagdeel (dag, avond 
en nacht) in de vorm van kleurcodes zien hoe druk het 
is in de komende zeven dagen en, indien gewenst, hun 
planning daarop aanpassen.  
Aanvullend hierop kan RWG op momenten dat het 
druk is ook besluiten om schippers bij het Barge Service 
Center van Kramer te laten lossen. ‘Zo kunnen we er-
voor zorgen dat wachttijden niet verder oplopen’, zegt 
woordvoerder Niels Dekker van RWG.  Vanaf het Barge 
Service Center worden de containers dan via de weg  
naar de terminal gebracht. 
RWG is ook een van de betrokken partners in Nextlo-
gic. ‘Wij zijn daar heel positief over’, zegt Dekker. ‘Het 
is een belangrijke ontwikkeling en die steunen wij vol-
ledig.’ Ook een binnenschipper die niet met zijn naam 
in de krant wil, is positief over het project. ‘Als sector 
hebben wij dit hard nodig’, zegt hij.

Uitbouw
De aansluiting van de eerste tien bedrijven op het infor-
matieplatform is een belangrijke stap voor Nextlogic. 
Deze maand worden er drie bijeenkomsten georgani-
seerd waar demonstraties van het informatieplatform 
en Brein worden gegeven. Kort daarna volgt dan de 
daadwerkelijke aansluiting. De hoop is dat dit scepsis 
van sommige bedrijven zal wegnemen.
Een uitspraak over wanneer Brein volledig klaar is, daar 
waagt Sjoerdsma zich niet aan. ‘Dat is afhankelijk van 
de betrokken partijen’, zegt hij. 
Als het systeem eenmaal klaar is en volledig werkt is het 
voornemen wel om opnieuw te onderzoeken hoe Brein 
van Nextlogic en het Port Community System van Port-
base bij elkaar kunnen worden gebracht. ‘Want van zo’n 
samenwerking hebben de bedrijven zeker profi jt’, aldus 
Sjoerdsma. 

gel voorrang krijgt wanneer meerdere spelregels met 
elkaar in confl ict komen.’
Nextlogic is, zoals bekend, een samenwerkingsverband 
van zeehaventerminals, empty depots en barge opera-
tors, dat als doel heeft om de afhandeling van de con-
tainerbinnenvaart bij de zeehaventerminals te verbete-
ren.

Congestie 
Binnenvaartschepen moeten in Rotterdam vaak bij ver-
schillende terminals containers afl everen. Door de ge-
middeld kleine call sizes en de frequente wisseling van 
schepen voor de kade leidt dat snel tot congestie. Brein 
moet dat voorkomen door binnenvaartschepen conti-
nu te vertellen wat voor hen het meest effi  ciënte rond-
je langs die verschillende terminals is, zodat wachttij-
den zoveel mogelijk worden voorkomen.
Het project, dat wordt gefi nancierd door Havenbedrijf 
Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Mi-
lieu, wordt gezien als een belangrijke oplossing om de 
containerlogistiek in de Rotterdamse haven effi  ciënter 
te maken, maar toch komt het moeizaam van de grond. 
De eerste grote praktijkproef was gepland voor eind 
2013. 
Die vertraging kent verschillende oorzaken. In eerste in-
stantie zou het informatieplatform worden ontwikkeld 
door Portbase omdat dat dankzij het Port Community 
System al veel relevante kennis in huis heeft. Maar die 
samenwerking leverde volgens de projectleider niet het 
gewenste resulaat, waarna besloten is om de ontwikke-
ling van het informatieplatform Europees aan te beste-
den. De opdracht is gewonnen door Cofano, het IT-be-
drijf dat ook Inlandlinks en Teubooker heeft gebouwd, 
die het platform begin dit jaar heeft opgeleverd.
Daarnaast vereist het project in totaal van tachtig bedrij-
ven een verandering van hun werkwijze. ‘We vragen be-
drijven om een deel van hun werk uit handen te geven 
aan een computer, dat ligt gevoelig’, zegt Sjoerdsma. 

Verder moeten er oplossingen worden gevonden voor 
bepaalde diensten die bedrijven aanbieden. Zo werkt 
APM Terminals voor regelmatig terugkerende barge-
operators met vaste venstertijden. Dat is tegenoverge-
teld aan Nextlogic, dat juist op fl exibiliteit draait. Om-
dat het overslagbedrijf de vaste venstertijden niet wil 
loslaten wordt er voorlopig mee gerekend, ‘met de af-
spraak dat wordt onderzocht of dit wel het meest gun-
stige scenario is’, zegt Sjoerdsma. 
Vanwege al die gevoeligheden is Nextlogic niet alleen 
een technisch project. Sjoerdsma gaat de komende tijd 
veel aandacht besteden aan het overtuigen van bedrij-
ven. ‘Want uiteindelijk is dit wat Rotterdam op voor-

sprong kan zetten ten opzichte van havens als Hamburg 
en Antwerpen’, zegt hij. Daarbij wijst de organisatie on-
der andere op de kostenbesparingen die de keten door 
het verkorten van de doorlooptijd kan behalen.  

Barge Barometer
Dat de diepzeeterminals behoefte hebben aan een be-
tere doorstroom langs de bargekade is duidelijk, zeker 
nu de nieuwe terminals Rotterdam World Gateway 
(RWG) en APMT MV2 op stoom komen. 

Illustratie: Barry Hage
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Volgens de meeste deelnemers aan 
de conferentie zou het openen van 
meer beveiligde parkeerplaatsen 
een einde moeten maken aan dit 
soort overlast. Maar dat dit makke-
lijker gezegd is dan gedaan, werd 
vrijdag maar weer eens duidelijk. 
‘Een simpele oplossing is er niet’, 

zei Marij Philippens, hoofd van de 
afdeling verkeersveiligheid bij het 
ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. ‘Er zitten zoveel verschil-
lende facetten aan. Dat vraagt om 
een gezamenlijke aanpak.’
Die op gang brengen, was het doel 
dat Peter van Dalen van de euro-
fractie ChristenUnie-SGP voor 
ogen had met de bijeenkomst. Als 
lid van de transportcommissie van 
het Europees Parlement spreekt hij 
geregeld met betrokken partijen 

over de parkeerproblemen voor 
vrachtwagens. Het viel hem op dat 
zij daar wel met hem, maar niet met 
elkaar over spraken. Hij besloot 
daarop vertegenwoordigers van 
overheden en het bedrijfsleven sa-
men te brengen en werd daarin ge-
steund door TLN, medeorganisator 

van de conferentie.
De ondernemersorganisatie pleit 
binnen deze problematiek voor een 
uniforme interpretatie van de Euro-
pese rij- en rusttijdenverordening. 
Daarin is onder meer opgenomen 
dat chauff eurs minimaal een keer in 
de twee weken 45 uur aaneengeslo-
ten rust moeten houden. In België, 
Frankrijk en Oostenrijk, en binnen-
kort ook in Duitsland, leidde dat tot 
een verbod die 45 uur in de cabine 
door te brengen. Het resultaat hier-

Feature

ERIK STROOSMA 

Het is een probleem dat al jaren 
speelt: het tekort aan (veilige) 
truckparkings en de daaraan ge-
koppelde parkeeroverlast en vei-
ligheidsrisico’s. Toch werd daar 
tot afgelopen vrijdag nooit eerder 
een conferentie over gehouden. 
Europarlementariër Peter van 
Dalen initieerde de bijeenkomst 
en sprak onder meer over zijn re-
cente ontdekking: een EU-potje 
voor het cofi nancieren van bevei-
ligde parkeerplaatsen. 

Bill is het beu. Zoveel werd wel dui-
delijk na zijn spreektijd op de con-
ferentie over veilig wegvervoer in 
Houten. De horecaondernemer, 
achternaam: Van der Valk, was uit-
genodigd om te vertellen over de 
overlast die hij ervaart van (lang)
parkerende Oost-Europese truc-
kers bij het Van der Valk Hotel 
Schiphol A4. De situatie op de naast 
het hotel gelegen parking van het 
brugrestaurant over de A4 om-
schreef hij als een ‘klein Calais’. 
Chauff eurs staan daar volgens hem 
vaak dagenlang geparkeerd, vervui-

Cofinanciering EU mogelijk bij aan 
WEGVERVOER  Conferentie over parkeerproblematiek vrachtwagens

De fi nanciering vormt 

steeds weer de bottleneck. 

len het terrein, blokkeren de toe-
gang tot het hotel, maken oneigen-
lijk gebruik van hotelfaciliteiten, 
zoals de gratis wifi  in de lobby, en 
vertonen intimiderend gedrag. 
‘Eten doen ze niet in het truckers-
restaurant’, aldus Van der Valk. 
‘Dat halen ze bij de supermarkt en 
maken ze klaar en eten ze op in lege 
opleggers. Regelmatig lopen ze 
door mijn achtertuin omdat dat de 
kortste weg naar de supermarkt is. 
Van de week moest ik er nog vier uit 
het zwembad halen die daar wilden 
douchen.’ Ook maakt Van der Valk 
zich zorgen over de veiligheidssitu-
atie. ‘Opleggers staan er soms voor 
langere tijd geparkeerd en dat trekt 
criminelen aan. Ook wordt het ter-
rein zelfs gebruikt voor de overslag 
van goederen.’ Door de autoritei-
ten voelt Van der Valk zich in de 
steek gelaten. ‘De politie handhaaft 
niet en BOA’s (buitengewoon op-
sporingsambtenaren, red.) durven 
niet op te treden. Van de gemeente 
horen we al tien jaar dat ze ermee 
bezig zijn, maar tot op heden is er 
niets gebeurd. Los het op’, riep hij 
de zaal in aan het einde van zijn be-
toog. 

van is dat grote aantallen buiten-
landse chauff eurs hun weekenden 
doorbrengen op parkeerplaatsen in 
de zuidelijke – en straks ook ooste-
lijke, vreest TLN – grensstreek van 
Nederland. Een uitspraak van het 
Europees Hof van Justitie moet bin-
nenkort duidelijkheid brengen over 
deze kwestie. Ook in het ‘Road Pac-
kage’ van de Europese Commissie 
worden hieromtrent maatregelen 
verwacht. Dit pakket aan op het 
wegvervoer gerichte wetsvoorstel-
len presenteert de Europese Com-
missie aan het einde van deze 
maand. 
 
Flexibiliteit 
‘Europa’ werd op de conferentie 
vertegenwoordigd door Eddy Lie-
geois. Hij is hoofd landtransport 
van de Europese Commissie. De 
Belg gaf aan dat in het pakket geen 
voostellen staan die direct zullen 
leiden tot het uitbreiden van het 
aantal parkeervoorzieningen voor 
het vrachtverkeer. Wel liet hij door-
schemeren dat er ruimte komt voor 
enige fl exibiliteit ten aanzien van 
het doorbrengen van de 45 uur rust 
in de cabine. TLN-voorzitter Arthur 

Onder het motto ‘samen werken aan veilig parkeren’ hielden de eurofractie van ChristenUnie-SGP en TLN vrijdag een conferentie over de parkeerproblematiek voor vrachtwagens.  Foto’s: Eurofractie ChristenUnie-SGP 
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pak capaciteitsgebrek

van Dijk reageerde daar verheugd 
op. De ondernemersorganisatie 
vindt het onwenselijk dat chauf-
feurs maandenlang in hun 
cabine leven, maar pleit wel voor 
enige fl exibiliteit met betrekking 
tot een verbod op 45 uur rust in de 
cabine. TLN zou, met het oog op in-
ternationale ritten, graag zien dat 
dit een keer in de vier weken wel 
toegestaan is. 
Hoewel het ‘Road Package’ daar niet 
in zal voorzien, zijn er ook enige 
vorderingen te verwachten als het 
gaat om parkeerplaatsen voor truc-
kers. Dankzij een amendement van 
Van Dalen maakte het Europees 
Parlement 8 ton vrij waarmee de 
Commissie een plan van aanpak 
gaat opstellen. ‘De Europese Com-
missie heeft toegezegd daar voor 
het eind van het jaar mee te komen’, 
gaf Van Dalen aan. Tijdens het op-
stellen van het amendement kwam 
de Europarlementariër tot een bij-
zondere ontdekking. Want hoewel 
hij zich al jaren met deze problema-
tiek bezighoudt, wist hij niet van het 
bestaan van een EU-fonds waarmee 
de aanleg van beveiligde parkeer-
plaatsen voor vrachtwagens geco-

fi nancierd kan worden. Van Dalen: 
‘Die mogelijkheid bleek al een paar 
jaar te bestaan, maar niemand wist 
dat. De Commissie heeft dat nooit 
gecommuniceerd naar het parle-
ment.’ 
 
Cofi nanciering 
In dat fonds zitten volgens Van Da-
len en Liegeois enkele tientallen 
miljoenen. De hoogte van de cofi -
nanciering is afhankelijk van de vei-
ligheidsvoorzieningen van het ter-
rein en de daar aangeboden 
faciliteiten voor chauff eurs. ‘De co-
fi nanciering bedraagt maximaal 
50% van de aanlegkosten van de 
parkeervoorziening.’ Dat dit geld 
meer dan welkom is, werd duidelijk 
uit de woorden van Ton Barten. Hij 
is onder meer exploitant van de be-
gin deze maand geopende private 
truckparking Maasvlakte Plaza. ‘Bij 
dit soort projecten vormt de fi nan-
ciering steeds weer de bottleneck’, 
zo gaf hij aan. ‘Private partijen stap-
pen er pas in als ook overheden 
meefi nancieren.’ Barten stelde voor 
een volgende conferentie bij Maas-
vlakte Plaza te houden. Volgens 
hem zijn ook Oost-Europese chauf-

feurs best bereid gebruik te maken 
van betaalde voorzieningen, als ze 
er maar zijn. ‘Er is gewoonweg on-
voldoende capaciteit. En dan kun je 
wel optreden tegen chauff eurs die 
de regels overtreden, maar zolang 
er onvoldoende alternatieven zijn, 
bereik je daar uiteindelijk niets 
mee.’ De aanpak van de Metropool-
regio Rotterdam Den Haag werd 
door de meeste aanwezigen dan ook 
gezien als lichtend voorbeeld. Om-
dat daar zowel ingezet wordt op het 
uitbreiden van de parkeervoorzie-
ningen als op het handhaven van de 
regels. ‘Beide horen hand in hand te 
gaan’, zei Barten. Hij kon onder 
meer op bijval rekenen van een aan-
tal aanwezige chauff eurs. Zij kwa-
men weliswaar uit het oosten, maar 
behoorden niet tot de groep waar 
op de conferentie zoveel over ge-
sproken werd. ‘In ‘Rotterdam’ heb-
ben ze het allemaal al uitgevonden. 
Dat voorbeeld hoeven we alleen nog 
maar te volgen’, aldus Wim Mellink 
uit het Gelderse Eibergen, die op de 
bijeenkomst aanwezig was als ver-
tegenwoordiger van de Klankgroep 
Oost van TLN-onderdeel KTO 
(Klein Transport Ondernemers).

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

SMD Groep in Zaltbommel heeft 

een bijzondere nieuwe combina-

tie van een DAF XF 440FTG Space 

Cab met Faymonville prefaMAX 

binnenlader. Deze kan tot wel vier 

meter uitschuiven, een unicum 

binnen Nederland. SDM transpor-

teert prefab betonnen elementen. 

Dankzij de uitschuifbare binnen-

laders is het bedrijf in staat hoge 

maar ook lange betonelementen 

tot meer dan 10 meter te vervoe-

ren. Bovendien is er door deze 

uitschuifbare binnenladers een 

veel gunstigere gewichtsverde-

ling. SDM kan nu alles binnen de 

afmetingen 1,50m x 4,50m x 

13,50m (90m3) vervoeren. 

Inmiddels rijden er veertien DAF’s 

voor SMD Groep. Ze worden 

gebruikt voor onder meer vervoer 

van prefab-elementen van de 

fabriek naar bestemmingen in 

met name België, Frankrijk, 

Duitsland en Nederland. 

Ecologische stadsdistributeur 

Bubble Post breidt zijn activitei-

ten uit in Rotterdam. Het bedrijf 

huurt bedrijfsruimte van Urban 

Industrial op de Groothandels-

markt in Rotterdam, een dynami-

sche omgeving met food gerela-

teerde huurders in de Spaanse 

Polder te Rotterdam. Bubble Post 

focust in de havenstad op gekoeld 

transport met partners zoals 

Bidfood (vroegere Deli XL) en Leen 

Menken. Goederen en pakjes 

worden verzameld en gebundeld 

aan de rand van de stad terwijl 

Bubble Post’s intelligente 

software de meest effi ciënte 

routes inplant. Cargofi etsen, 

elektrische voertuigen en 

koelwagens op CNG voorzien het 

transport naar het centrum van 

Rotterdam. 

VCK Logistics Airfreight heeft de 

CEIV certifi cering behaald. Dit 

certifi caat staat garant voor 

borging van een hoog kwaliteits-

niveau dienstverlening, gericht op 

de logistiek van geneesmiddelen. 

VCK Logistics vormt op Schiphol 

samen met andere CEIV gecertifi -

ceerde bedrijven Pharma Gateway 

Amsterdam (PGA), waarmee de 

kwaliteit in luchtvrachtlogistiek 

voor geneesmiddelen door alle 

ketenpartijen wordt gewaar-

borgd. Het hele certifi ceringstra-

ject rondom luchtvracht van 

geneesmiddelen van en naar 

Schiphol Airport is geïnitieerd 

door Air Cargo Netherlands (ACN) 

en Luchthaven Schiphol. 

Pakket Service Zeeland heeft 

onlangs de helft van het wagen-

park vernieuwd met twaalf 

nieuwe Renault Master bestel-

bussen met een speciale inrich-

ting voor koeriers- en pakketdien-

sten. Het Zeeuwse koeriersbedrijf 

bezorgt dagelijks duizenden 

pakketten in Zeeland en een deel 

van Noord-Brabant. De nieuwe 

Renault Masters zijn zo gebouwd 

en ingericht dat daarbij zo min 

mogelijk tijd verloren gaat. Er is 

een doorloop van de cabine naar 

de laadruimte, zodat de chauffeur 

direct vanuit zijn stoel de 

laadruimte in kan lopen. Ook 

kunnen de 270° openslaande 

achterdeuren bij laden en lossen 

helemaal tegen de zijwand 

worden aangezet, waardoor de 

bezorger zicht houdt op het 

verkeer. Dit vergemakkelijkt ook 

het ‘aandocken’ bij de distributie-

centra.

De Randstad Award 2017 voor 

meest aantrekkelijke werkgever 

van België gaat dit jaar naar 

DEME. De award is gebaseerd op 

de resultaten van een enquête bij 

11.000 respondenten in België. 

‘Zou u voor dit bedrijf willen 

werken?’ is één van de vragen die 

Randstad stelde aan 11.000 

Belgische studenten, werknemers 

en werkzoekenden tussen 18 en 

65 jaar. Iets meer dan 51 van de 

100 mensen die DEME kennen als 

werkgever zouden graag voor het 

Belgische bagger-, waterbouwbe-

drijf willen werken. Dit jaar werft 

het bedrijf meer dan 200 nieuwe 

medewerkers aan, vooral om de 

sterke groei in de offshore 

windenergiemarkt te ondersteu-

nen. 

D. Parlevliet & Zn uit Katwijk, 

transportpartner van onder 

andere Polaris Visgroothandel, 
verzorgt de distributie voor deze 

partij voortaan met vijf nieuwe 

Volvo FE koelwagens. De Volvo 

FE-koelwagens worden ingezet 

voor distributie van vis- en 

versproducten aan detail- en 

groothandels in Nederland en Bel-

gië. Bijzonder aan de 280 pk 

trucks is de verzwaarde, af fabriek 

geleverde 9-tons vooras, waar-

door het totale GVW van de 

trucks op 20,5 ton komt. De 

koelmotor is boven de cabine 

geplaatst zodat de laadruimte 

maximaal kan worden benut. De 

trucks maken soms twintig tot 

dertig stops per dag. 

BEDRIJFSNIEUWS

Europarlementariër Peter van Dalen ontdekte recent dat er Europees geld beschikbaar is voor de cofinanciering van beveiligde truckparkings.
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Wie niet digitaliseert verliest het van de concurren-

tie, was de heldere boodschap van de Duitse minister 

Alexander Dobrindt, bij de opening van de vakbeurs 

Transport Logistic in München. Dobrindt, die in zijn 

portefeuille niet alleen verkeer, maar ook digitale 

infrastructuur heeft, nuanceerde echter ook meteen 

de opvatting die sommigen hebben dat op termijn 

‘alle fysieke arbeid gedigitaliseerd en gerobotiseerd 

zal worden’. Het tegendeel zal het geval zijn, onder-

streepte Dobrindt.  

E-commerce en digitalisering zullen tot meer 

transacties, en meer transport leiden. ‘Digitalisering 

is niet de nagel aan de doodskist van de logistiek, 

maar de logistiek is de sleutelfactor om digitalisering 

succesvol te maken.’ Een doel van digitalisering 

bestaat uit het effi ciënter maken van goederenstro-

men – naast kostenreductie in warehouses en het 

verbeteren van de concurrentiepositie door slimmer 

gebruik te maken van data.

Daarbij zal, volgens de minister, het gebruik van 

drones en bezorgrobots, naast de opmars van 

3D-printing wel zorgen voor forse veranderingen in 

de logistieke sector.

In dat kader was het opvallend dat innovatieve 

technieken nauwelijks te vinden waren tijdens de 

beurs. Slechts een handvol drones werd gesignaleerd 

en een enkele robot die pakketten verplaatste in een 

warehouse. Verder stonden er ook nu vooral veel 

oude en moderne vrachtwagens en waren er genoeg 

treinen en wagons te bezichtigen - hoewel vaak op 

Märklin formaat.

Relevantie
Hebben grote vakbeurzen nog relevantie in tijden 

van LinkedIn en Facebook? Meer dan 60.000 

bezoekers uit 120 landen vonden van wel, en wisten 

de weg naar München te vinden voor de tweejaar-

lijkse beurs. Volgens de organisatie kwam dat neer op 

een bezoekersrecord. Ook de 2162 standhouders 

zorgden voor een internationaal profi el: ze waren 

afkomstig uit 62 landen.

Bijna 600 mensen reageerden op een online enquête 

van Nieuwsblad Transport, waarin gevraagd werd 

naar het belang van de beurs onder de lezers. 82% 

van hen gaf weliswaar aan het een prima beurs te 

vinden, maar over onvoldoende mankracht te 

beschikken om ook daadwerkelijk naar Duitsland af 

te reizen.

Netwerken
Een belangrijk aspect aan een ‘beursgang’ is toch wel 

het netwerken. ‘Ik spreek hier meer klanten en 

prospects op een dag dan ik normaal gesproken in 

weken zou kunnen realiseren’, was een veelgehoorde 

opmerking. Ook uit Nederland was hoog bezoek 

aanwezig op de beurs. Minister Kamp bezocht onder 

meer het ‘Kleine café aan de haven’, van het Amster-

damse Havenbedrijf en maakte zijn opwachting op 

de stand van ECT. Daarnaast boden de beursdagen 

genoeg gelegenheid voor vertegenwoordigers van 

lagere overheden, zoals Limburg, om zich te profi le-

ren. Ook headhunters wisten de verschillende 

netwerkbijeenkomsten overigens te vinden. De 

krappere arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de jacht op 

talent geopend is.

Van 4 t/m 7 juni 2019 vindt de volgende editie van 

Transport Logistic plaats. Een van de thema’s zal 

‘blockchain’ zijn, liet de organisatie weten.

Netwerkborrels, ministers en een enkele drone
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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

Aankomst containerreus 

MOL Triumph 19 mei. 

Verwachte aankomst 15.00 

uur kade bij @RWG op 

#MV2. https://tinyurl.com/

l79fod6 @HavenRotterdam 

Logistiek krijgt rake klappen 

met Pano en Jost! Logistiek 

moet leren proactief 

communiceren. Let’s debate 

#GrootLogistiekDebat 

@alex_v_b

Help je ons de slimste haven 

ter wereld te worden? 

Unieke kans voor trainees 

om onderdeel te worden 

van de haven van Rotterdam

https://lnkd.in/gHsk3cr

@DonaldBaan 

De prachtige bibliotheek 

van het @schpvrtmsm is 

dankzij enthousiaste 

vrijwilligers weer 5 dagen 

per week open voor publiek. 

@JohandeBoer  

Grip krijgen op 

emballage&kosten bespa-

ren op retoursstromen? 

Kom op 13 juni naar de 

themadag: http://ow.ly/

oHMA30bsDpG

@Beurtvaartadres 

What happens to all the 

food waste on ship in polar 

waters? Find out how the 

#PolarCode regulates it to 

keep #PolarRegions clean.

@IMOHQ 

Volvo stuurt Chinese auto’s 

per trein naar haven 

Zeebrugge 

https://t.co/eVdB8iivJ1

@GheysenK 

 Onbemand en elektrisch 

zeecontainertransport: 

per 2018 is het realiteit

 Havenbedrijf koopt 

spooroperator 

 Sligro neemt binnen-

landse bierlogistiek 

Heineken over

 Het opvallendste nieuws 

volgens Dennis de Roo, 

D&R Group

 Maersk Line nog niet uit 

rode cijfers

 Hapag-Lloyd lijdt groter 

verlies

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://
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ROTTERDAMS 
HAVENEVENEMENT 2017 
8 JUNI
Tijdens het Rotterdams Haveneve-

nement wordt een aantal talenten 

in het zonnetje gezet. Er zijn win-

naars in maar liefst vijf 

categorieën. 

• stc.nl

DE AMSTERDAMSE HAVEN -
EEN BEHOUDEN VAART! 
12 JUNI
De wereldhandel verandert en daar-

mee de internationale goederen-

stromen. Hoe gaan we om met de 

logistieke uitdagingen in de regio 

door een veranderende haven? 

• dezwijger.nl

NT PORT EVENT
15 JUNI
Het jaarlijkse event van Nieuwsblad 

Transport waarbij de havenge-

meenschap bij elkaar komt. Ont-

moet kopstukken uit de havens en 

ga naar verdiepende sessies met 

maritieme onderwerpen.  

• nieuwsbladtransport.nl/events

HAVENCONGRES ZEELAND
23 JUNI
Tijdens de vierde editie van dit con-

gres vertellen betrokken partijen 

over de kracht van de Zeeuwse ha-

vens. Ook wordt ingegaan op uitda-

gingen en wordt benoemd waar er 

ruimte is voor verbetering.

• nieuwsbladtransport.nl/events

DE NIEUWE ZIJDEROUTE
29 JUNI
De afgelopen jaren wint de Nieuwe 

Zijderoute, een spoorverbinding 

voor goederenvervoer, razendsnel 

aan populariteit. Deze nieuwe con-

nectie biedt grote kansen aan oost-

west supply chains. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

RAAD & RECHT

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Bosch in twee zaken 
geoordeeld dat Hongaarse chauff eurs die in dienst waren bij 
een Hongaars en Duits transportbedrijf en in opdracht van een 
Nederlands transportbedrijf (behorende tot hetzelfde concern) 
internationaal vervoer verzorgen, niet onder de Nederlandse 
arbeidsvoorwaarden vallen. Hoe zat het precies?

De Hongaarse en Duitse chauff eurs hebben een arbeids-
overeenkomst met respectievelijk het Hongaarse en Duitse 
transportbedrijf. De arbeidsvoorwaarden uit de Nederlandse 
cao worden niet toegepast. Het Nederlandse transportbedrijf 
heeft internationale charterovereenkomsten gesloten met de 
buitenlandse vennootschappen. Het transportvervoer vindt uit 
dien hoofde voornamelijk plaats buiten Nederland. De ritten 
vangen aan en eindigen overigens in Nederland. 

De vraag in deze kwestie was of de charterbepaling van toepas-
sing was. Die bepaling houdt in dat een Nederlands transport-
bedrijf dat een buitenlands transportbedrijf opdracht geeft 
om vervoer te verrichten, moet bedingen dat het buitenlandse 
transportbedrijf de Nederlandse arbeidsvoorwaarden toepast. 
Dit om oneerlijke concurrentie op de vervoersmarkt tegen te 
gaan. Volgens het gerechtshof heeft deze chaterbepaling tot 
doel de bescherming van de Europese Detacheringsrichtlijn te 
bevorderen. De Detacheringsrichtlijn beoogt onder andere dat 
werknemers die tijdelijk in een land van de Europese Unie te 
werk worden gesteld de arbeidsvoorwaarden van dat land krij-
gen. Volgens het gerechtshof schept de charterbepaling geen 
verplichting indien de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing 
is. De vordering van FNV is dan ook afgewezen.  

Van doorslaggevend belang in deze kwesties was dat de chauf-
feurs de werkzaamheden niet tijdelijk in Nederland verrich-
ten. De chauff eurs waren niet ter beschikking gesteld op het 
grondgebied van de Nederlandse staat. De vervoerswerkzaam-
heden starten en eindigen slechts in Nederland. Om die reden 
is de Detacheringsrichtlijn (en de charterbepaling) niet van 
toepassing. Een andere uitleg zou volgens het hof in strijd zijn 
met het vrij verkeer van diensten. Nederland is ook niet aan te 
merken als het gewone werkland van de chauff eurs, zodat het 
Nederlandse recht (op grond van het Rome I/EVO-verdrag) 
niet van toepassing is.

Interessante vraag is natuurlijk wanneer wel sprake is van 
‘het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in Nederland’ en/
of wanneer Nederland ‘het gewone werkland’ is. Is dat het 
land waar het meeste gereden wordt? Of het land waar (het 
meest) geladen en gelost wordt? Volgens het hof moet – met 
verwijzing naar Europese jurisprudentie – sprake zijn van een 
verplaatsing van de werknemer van de ene lidstaat naar de 
andere lidstaat. Op dat moment is de Detacheringsrichtlijn (en 
de Nederlandse arbeidsvoorwaarden) van toepassing. Voor de 
toepasselijkheid van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden is in 
ieder geval onvoldoende dat het vervoer aanvangt en eindigt in 
Nederland.  

MARIJE JANSEN, ADVOCAAT
www.absoluteadvocaten.nl

Buitenlandse chauffeur

Feature
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WEBSHOP  ‘Vergeet de logistieke kosten niet’

Van garagebox naar  

Robert-Jan Merison (Amacom) en Marc Koster (Create2Fit). Foto: NT

MALINI WITLOX

Het begon in 2003 met twee web-
sites en artikelen die vanuit een 
garagebox in Naarden werden 
verzonden. In 2009 boekten initi-
atiefnemers Marc Koster en Tom 
Coronel een omzet van 45 mil-
joen euro en verkochten ze hun 
bedrijf Create2Fit met inmiddels 
acht verkoopwebsites aan Weh-
kamp. Vorig jaar kochten ze het 
terug, met de nodige gevolgen 
voor de logistiek.
 
De naam Create2Fit is niet zo be-
kend bij de Nederlandse consument. 
Het is echter het bedrijf achter vier 
grote websites voor consumenten-
goederen: Televisiewinkel.nl, Barbe-
cueshop.nl, Koffi  ediscounter.nl en 
Sneeuwkettingen.com. ‘De eerste te-
levisie die we verkochten, verkoch-
ten we eigenlijk al omnichannel’, al-
dus managing director Marc Koster 
over het verleden. Op Marktplaats 
konden consumenten in 2003 de te-
levisies bewonderen, maar online ar-
tikelen van duizenden euro’s kopen 
werd niet gedaan. ‘Dat was not done, 
dat vertrouwden ze voor geen meter. 
Dus kwamen de klanten naar onze 
garage in Naarden en namen dan de 
tv mee.’ De apparaten stonden eerst 
in dozen, maar op verzoek kwam er 
al snel een showmodel aan de muur 
te hangen, waarna er meer volgden. 
‘Het bedrijf werd steeds groter, we 
begonnen met de opslag in contai-
ners.’
In 2009 nam Wehkamp Create2Fit 
over, in 2010 werd gestart met de 
verkoop van witgoed als magne-
trons, koelkasten, wasmachines. Al 
deze producten werden verstuurd 
vanaf het Wehkamp-dc in Maurik, 
de rest van de producten zoals stof-
zuigers en koffi  eapparaten kwam 
nog uit Naarden. In 2016 zette Weh-
kamp Create2Fit in de etalage. De 
voormalige directeuren, van wie 
Coronel nog steeds naar buiten toe 
het gezicht was van het bedrijf, be-
sloten het terug te kopen. Koster: 
‘De helft van onze witgoedvoorraad 
stond nog in Maurik. We hadden in 
Naarden geen plek voor al die spul-
len. We hebben een keuze gemaakt. 
De witgoedtak was niet winstge-
vend, daar zijn we mee gestopt. En 
de rest van de logistieke operatie 
hebben we doorgeknipt.’

Voorraad
Met Amacom uit Den Bosch, dat al 
leverancier was van verschillende 
producten, ging Koster het gesprek 
aan: ‘Kunnen jullie onze logistiek 
invullen? Bij tv’s ging bijvoorbeeld 

al tachtig procent door hun handen. 
Het was zonde dat wij die produc-
ten allemaal vanaf Den Bosch naar 
Naarden haalden, om het meteen 
weer door te sturen naar de klant.
Bovendien zijn wij zelf geen logis-
tiek specialist en konden we in ons 
kleine warehouse in Naarden geen 
grote voorraad houden. De barbe-
cues die we van Wehkamp terugkre-
gen waren bijvoorbeeld vrij groot, 
die pasten niet in onze opslag. Maar 
als je iets wilt verkopen, moet je het 
wel op voorraad hebben. Anders 
haakt de klant af.’
Voor Robert-Jan Merison, director 
logistics & supply chain manage-
ment bij Amacom, was het omzet-
ten van de dienstverlening naar 
business-to-consumer leveringen 
voor Create2Fit geen probleem. 
Amacom verzorgt al enkele jaren de 
leveringen naar consumenten voor 
een aantal klanten en deze tak van 
sport is sterk groeiend.
Het bedrijf is leverancier van alle 
grote merken consumentenelektro-
nica in wit- en bruingoed. Amacom 
verzorgt de inkoop, verkoop en dis-
tributie voor meer dan 2.000 (web)
winkels in de Benelux. Op dit mo-

ment beschikt Amacom over 14.000 
m2 magazijnruimte in Den Bosch en 
Schijndel voor de opslag van goede-
ren. Seizoensproducten zoals koe-
ling en barbecues staan voorname-
lijk in het magazijn in Schijndel. 
Bij een rondleiding door het ware-
house in Den Bosch valt een kleur-
verschil op de grijze grond op. ‘In 
2013 is de huidige locatie in Den 
Bosch verbouwd. Dit was noodzake-
lijk gezien de sterke groei van de ja-
ren daarvoor.’ Van groothandel 
groeide Amacom in een paar jaar uit 
naar een logistiek dienstverlener 
met een eigen wagenpark en een ei-
gen online platform genaamd Que-
com. ‘Quecom is het persoonlijke 
online bestel- en informatiesysteem, 
ontwikkeld door Amacom. De motor 
en informatiebron is SAP waarop 
Amacom sinds 2007 draait.’ Het sys-
teem geeft retailers en e-tailers toe-
gang tot een assortiment met meer 
dan 25.000 producten. ‘Via dit plat-
form kunnen we de hele supply 
chain inzichtelijk maken.’
Met de belangrijkste toeleveran-
ciers zit Amacom met regelmaat om 
de tafel om te praten over hun ver-
koopverwachtingen. ‘Als een win-
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Hotrans Transport Handel en 
Beheer B.V.
Emmen 

Rechtbank Noord-Nederland 

Ammerlaan Beheer B.V.
Rotterdam 

Rechtbank Midden-Nederland 

Groen & Groothuis Transport B.V.
Zwolle 

Rechtbank Overijssel 

Fsc Logistics BV
Bemmel 

Rechtbank Gelderland

Internat. transport- en expeditie-
bedrijf G.J. Burgers en Zoon B.V. 
Eerbeek 

Rechtbank Gelderland 

Natex BVBA
Gilly (Charleroi) 

Rechtbank Charleroi 

Transport EGE SPRL
Charleroi 

Rechtbank Charleroi 

MIS SPRL
Schaerbeek 

Rechtbank Brussel 

FAILLISSEMENTEN

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalianieuwsbladtransport.nl/vacatures

MANAGER RAIL OPERATI-
ONS & DEVELOPMENT 
Als operations manager ben je 

verantwoordelijk voor het 

onderhouden, optimaliseren en 

uitbreiden van het spoorwegnet-

werk en de railterminals binnen 

heel Europa.

Samskip
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Genemuiden 

TEAMLEIDER LOGISTIEK 
Is het motiveren van collega’s en 

het aansturen van een groot 

team voor jou de ultieme 

uitdaging? Spreekt de snelle 

fashion e-commerce en retail 

business jou aan? Dan zou dit wel 

eens iets voor jou kunnen zijn.

XPO Supply Chain 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Tilburg

CUSTOMER SERVICE 
MEDEWERKER 
Een uitdagende baan waarbij 

geen dag hetzelfde is. 

Kloosbeheer B.V.
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: IJmuiden

INTERNATIONAAL 
TRANSPORTPLANNER 
Als transportplanner ben je 

verantwoordelijk voor een 

optimale en zo effi ciënt mogelijke 

inzet van mens en materieel 

binnen een internationale regio. 

Nagel Nederland 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Waalwijk

EXPEDITEUR/FORWARDER 
IMPORTAFDELING 
Heb je affi niteit met transport en 

logistiek en ben je goed in het 

opbouwen van relaties met 

klanten? Samskip is op zoek naar 

een ervaren expediteur voor 

serviceondersteuning. 

Samskip
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

TRANSPORTPLANNER 
DUITSE MARKT 
Wil jij als onze transportplanner 

Duitse Markt de dagelijkse 

operationele rit- en routeplanning 

opstellen, ritopdrachten ontvan-

gen en zorgdragen voor een 

vlekkeloze uitvoering? 

Hessing Logistiek B.V 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Zwaagdijk-Oost 

VACATURES

warehouse

Als je iets rekent voor snelle levering, 

daalt de behoefte daaraan explosief.

kelketen een grote actie heeft, heeft 
dat gevolgen voor de logistiek, we 
willen dus meepraten over die plan-
ning. Maar het gaat ook om andere 
dingen. Kijk bijvoorbeeld naar de 
doos waar een tv in zit. Die dozen 
kunnen vrij snel beschadigen tij-

dens transport, we denken vanuit 
onze expertise ook mee hoe die 
kwaliteit verbeterd kan worden.’

Strakke planning
Tijdens de rondleiding in de och-
tend staat de inslag vol pallets met 
televisies. De magazijnmedewer-
kers hebben haast. Alles moet snel 
weg zijn, want inslag wordt na 
15.00 uur ’s middags uitslag. Een 
strakke planning van de inbound is 
dus noodzakelijk om het logistieke 
proces goed te laten verlopen. Le-

veranciers weten exact op welke 
tijden ze bij de dokdeuren worden 
verwacht zodat er geen fi le van 
wachtende leveranciers ontstaat 
en de goederen snel kunnen wor-
den ingeslagen.
Bij het gecontroleerde inslagproces 

wordt alles gecheckt, zoals hoeveel-
heden, schade en juistheid van de 
geleverde producten. Merison weet 
van ieder product dat binnenkomt 
de exacte afmetingen van de doos. 
‘Optimalisatie van de beschikbare 
ruimte in het magazijn is enorm be-
langrijk om onze leverprestatie te 
kunnen waarborgen. Bij toevoeging 
van nieuwe producten in het assor-
timent is het belangrijk om te weten 
wat de verkoopverwachtingen zijn 
en waar in het magazijn we het pro-
duct gaan opslaan.’

Eén van de Amacom bakwagens 
staat tijdens de rondleiding aan de 
dokdeur. Amacom heeft vijf bakwa-
gens rondrijden voor de belevering 
naar klanten (winkels, warehouses 
en consumenten). Naast het eigen 
vervoer gebruikt Amacom externe 
vervoerders zoals DHL, PostNL en 
Opzeeland voor het leveren van de 
zendingen.

Uitgestelde levering
Terwijl consumenten in principe 
een besteld product dezelfde dag 
nog kunnen laten afl everen, zien 
Merison en Koster dat er een omge-
keerde trend zichtbaar is van uitge-
stelde levering. Merison: ‘Klanten 
bestellen dan bijvoorbeeld op dins-
dag, maar laten bewust pas op vrij-
dag leveren omdat ze dan thuis 
zijn.’ Koster: ‘Wij zien dat bij de 
keuzes in het check-outproces. Het 
uitgesteld laten leveren heeft de 
voorkeur ten opzichte van snelheid. 
Al ligt het ook aan de goederen. Een 
notebook wil je sneller hebben dan 
een tv. En als je morgen een barbe-
cue-feest in de tuin hebt, heeft het 
opeens wel haast.’
Koster: ‘Er is onderzoek gedaan 
naar de correlatie tussen bezorging 
en kosten. Als mensen iets morgen 
gratis thuisbezorgd kunnen heb-
ben, wil 70% dat. Maar als je iets 
voor deze snelle levering gaat reke-
nen, daalt de behoefte om het snel 
te hebben explosief.’ De uitgestelde 
levering levert geen problemen op 
in het logistieke proces. De klant 
geeft aan wanneer hij iets wil heb-
ben, en het WMS-systeem zorgt er-
voor dat het een dag van tevoren 
meegaat.

Ouderwets
In het oude magazijn van Create-
2Fit in Naarden loopt nog altijd per-
soneel rond, al is dat gereduceerd 
van negentien naar vijf man. Retou-
ren worden nog vanuit Naarden op-
gepakt, bovendien kunnen klanten 
ook nog altijd zoals in de beginda-
gen ouderwets naar de winkel rijden 
en het product zelf meenemen uit 
de opslag en worden vanaf Naarden 
de slow movers verstuurd.’
Koster en Merison zien webwinkels 
gaan en komen. Hun advies: kijk 
goed naar de logistieke kosten. ‘We 
zijn bijvoorbeeld gestopt met het 
witgoed, omdat het niet rendabel 
was. Tweemansbezorging is ontzet-
tend duur. Het is een serieuze uitda-
ging om dit transport rendabel te 
krijgen. Webwinkels concurreren 
vaak op prijs en vergeten de logis-
tieke kosten. Je moet oppassen dat 
je daar niet in verstrikt raakt.’
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Minister Schultz in 
Met het Oog op Morgen.

Het ministerie van 
Infrastructuur 
en Milieu moet 
niet worden 
opgesplitst.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Louise, uitbaatster van de Coq Hardi, zette haar hoge gast een 
schaaltje koekjes voor. Ze hadden uiteenlopende kleurtjes uit 
de staalkaart van een dameskapper. ‘Macarons’, lichtte ze toe. 
‘Met amandelen. Vat je ‘m? Macron, macarons, het leek me wel 
toepasselijk.’ Maar Claude, de burgemeester van Artichaut-les-
Bains, in wiens gemeente Louise de laatste uitspanning met de 
moed der wanhoop openhield, wierp een verachtelijke blik op 
het vrolijke gebak en nam een teug van zijn pastis. ‘Dat’, wees 
hij op het schaaltje, ‘gaat er bij mij beslist niet in.’

‘Jou snap ik niet’, zei Louise vrijpostig. ‘Je ziet Macron wel 
zitten en je houdt, heeft Marie me ooit verteld, van amandes. 
‘Eén plus één lijkt me twee.’ Voor de beleefdheid zette Claude 
zijn tanden in een macaron, de zaak met pastis wegspoelend. 
‘Ze zijn goed, Louise’, vatte hij zijn oordeel vriendelijk samen. 
‘Je kunt zo de bakkerij van ons dorpje weer openen. Maar waar 
Marie het over ‘amandes’ had, bedoelde ze die heerlijke schelp-
jes. Ze kon ze op wel tien manieren bereiden, maar gewoon 
opengemaakt, met een schijfje citroen, vond ik ze het lekkerst. 
En laat die citroen ook maar weg.’

Het gesprek kwam op de nieuwe president van Frankrijk. ‘Dus 
jij gelooft wel dat hij wat verandering zal brengen’, informeerde 
Louise. Claude moest hier eens lang over nadenken. ‘De oude 
garde zal hem geen kans gunnen. De wegen zullen zwart staan 
met vrachtauto’s, van chauff eurs die protesteren omdat er 
nu eenmaal geprotesteerd moet worden. Half Parijs komt in 
opstand omdat hij dieselauto’s uit de steden wil verbannen. 
Daarbij dreigt een ‘cohabitation’. Bij dat woord moet je je niets 
vreemds voorstellen, het houdt in dat Macron moet regeren 
met een kabinet van gevestigde partijen.’

‘Ik vind hem leuk’, kwam Louise, zelf aardig naar de zestig 
lopend, voor de draad. ‘Dat vindt zijn Brigitte ook. Ze is bijna 
dertig jaar ouder’, repliceerde Claude. ‘Hè’, zei Louise, ‘zo 
bedoel ik het helemaal niet. Ik wilde alleen maar zeggen dat 
Frankrijk onder hem misschien een betere tijd tegemoet gaat. 
Minder klagerig, minder verdeeld. Meer toekomstgericht.’ De 
burgemeester ontdeed zich langzaam van zijn driekleurige 
sjerp en schoof hem naar haar toe. ‘Hier gaat de raad natuur-
lijk nog over, maar ik durf het alvast wel te zeggen: c’est pour 
vous.’ Ze maakten een Larose-Trintaudon uit de kelder open en 
proostten. ‘Joli’, vond Louise.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Joli

Sinds oktober vorig jaar vliegt 
Martinair op Zuid-Afrika. ‘Dit is 
hoofdzakelijk uit strategische 
overwegingen’, zeggen Peter 
Scholten, vice president Cargo 
sales Europe, en Niek van der Wei-
de, vice president Cargo marke-
ting.
Martinair is druk bezig de risico’s 
op de wereldmarkt over diverse 
continenten te spreiden. Behalve 
het Verre Oosten en Zuid-Amerika 
past Afrika als derde pijler goed in 
de strategie van de maatschappij. 
‘Aangezien Zuid-Afrika verreweg 
de belangrijkste bestemming is op 
het Afrikaanse continent, was ons 
er veel aan gelegen daar landings-
rechten te krijgen’, alsdus Van der 
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Afrika belangrijk voor Martinair
17 mei 1997

Weide. Martinair begon vorig jaar 
met één vrachtvlucht per week 
naar Johannesburg. Later kwam er 
een tweede bij. De terugvlucht 
naar Amsterdam gaat via Harare 
en Nairobi. 
De verschillen tussen Zuid-Afrika 
en de andere Afrikaanse landen 
zijn volgens het tweetal gigan-
tisch. ‘Wij vliegen in het wintersei-
zoen vier keer per week op Nairo-
bi. Maar alleen in Zuid-Afrika is 
echt sprake van een reguliere 
vrachtstroom.’
Scholten vertelt dat Zuid-Afrika 
een zeer import-georiënteerd land 
is. ‘In die zin is het vergelijkbaar 
met Australië. Men importeert 
hoogwaardige producten.’
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bieden te verslepen, maar daar is 
nooit iets van terechtgekomen. Ene 
Georges Mougin, een Franse ingeni-
eur, werkt al veertig jaar aan het 
idee en schijnt de steun van de Fran-
se Dassault-groep te hebben. Sinds 
de aankondiging dat uiterlijk in 2013 
een proef zou beginnen, is er nooit 
meer iets van vernomen.
Maar Alshehi is duidelijk ook ie-
mand die zich niet snel uit het veld 
laat slaan. Mocht het nou toch niet 
lukken met die ijsbergen, dan heeft 
hij nog een plan B achter de hand: 
een 500 kilometer lange onderzeese 
pijpleiding voor de aanvoer van zoet 
water uit de Dasht-rivier in Zuid-Pa-
kistan. Hij is ervan overtuigd het op 
de een of andere manier voor elkaar 
te krijgen: ‘Wij zullen als eerste gro-
te hoeveelheden zoet water naar de 
woestijn aanvoeren.’
Inshallah, natuurlijk.

ROB MACKOR

Abdulla Alshehi, een zakenman 
uit Abu Dhabi, heeft het plan op-
gevat om een ijsberg naar de Ver-
enigde Arabische Emiraten (VAE) 
aan de Perzische Golf te slepen.
 
Hij heeft het oog laten vallen op de 
zogenoemde Larsen-C schol, een 
ijsmassa met een dikte van naar 
schatting 350 meter en een opper-
vlakte ter grootte van de provincie 
Utrecht. Die enorme klont breekt 
waarschijnlijk binnenkort van Ant-
arctica af. Zonde om al dat kostelij-
ke zoete water zo maar in zee te la-
ten smelten, vindt Alshehi.
Hij is duidelijk iemand die de zaken 
graag groot ziet. Door ijsbergen 
aan te voeren zou niet alleen het 
dreigende tekort aan drinkwater in 
de VAE ondervangen kunnen wor-

den, nee zelfs de woestijn zou in 
een oase kunnen veranderen. En 
niet zomaar een woestijn, maar het 
beruchte Lege Kwartier, de Rub al 
Khali, een kokend hete zandbak 
van zo’n 600.000 vierkante kilo-
meter (vijftien keer Nederland) in 
het zuiden van het Arabische 
schiereiland.
Hoe hij deze uitdaging aan wil pak-
ken, is nog niet helemaal duidelijk. 
Op de site van zijn bedrijf National 
Advisor Bureau Limited is een 
plaatje te zien van een Dockwise-
achtig schip, beladen met een ijs-
berg. Maar zelfs voor het grootste 
Dockwise-schip, de ‘Vanguard’, is 
de Larsen-C ijsschol duidelijk een 
paar maatjes te groot.

Plan B
In het verleden zijn vaker ideeën ge-
opperd om ijsbergen naar droge ge-

OUT OF THE BOX  Zakenman wil woestijn in groene oase omtoveren

De woestijn Rub al Khali: een kokend hete zandbak die vijftien keer zo groot is als Nederland. Foto: Pinterest

Creatief met ijsberg

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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