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ARBEIDSMARKT  Agnes Jongerius noemt besluit ‘teleurstellend’

FOLKERT NICOLAI

De transportsector wordt voorlo-
pig uitgesloten van de nieuwe Eu-
ropese detacheringsrichtlijn. Dit 
betekent dat chauff eurs uit lage-
lonenlanden elders in Europa op 
minimumniveau mogen worden 
beloond.

Dat heeft de Europese Raad van mi-
nisters van Sociale Zaken en Arbeid 
besloten. Gedetacheerden in ande-
re sectoren, bijvoorbeeld de bouw-
nijverheid, hebben voortaan bij uit-
zending naar een ander land wel 
recht op de loon- en arbeidsvoor-
waarden die in dat gastland gebrui-
kelijk zijn.
De nieuwe detacheringsrichtlijn, 
die nog door het Europees Parle-

naar lidstaten met een hoger loon-
peil. In bijvoorbeeld Duitsland, 
Frankrijk en België wordt voorge-
schreven dat gedetacheerde chauf-
feurs in elk geval voor de tijd dat ze 
in het gastland werk verrichten het 
daar geldende minimumloon moe-
ten ontvangen.
Verder is er de cabotageregeling die 
moet voorkomen dat chauff eurs te-
gen een veel lager loon veel ritten in 
het buitenland uitvoeren. De huidi-
ge cabotageregeling schrijft voor 
dat een chauff eur na een internati-
onale rit slechts drie binnenlandse 
ritten mag verzorgen binnen één 
week. De Europese Commissie wil 
die regeling overigens verruimen, 
maar daarover moeten het Euro-
pees Parlement en de Europese Mi-
nisterraad zich nog uitspreken.

portsector. Ze vrezen voor de werk-
gelegenheid van chauff eurs uit ei-
gen land. Daardoor blijven 
chauff eurs bij internationaal ver-
voer alleen recht hebben op de 
loon- en arbeidsvoorwaarden die in 
hun eigen land gelden. 
PvdA’er Jongerius noemt dit een 
‘teleurstelling’. Hierdoor is het ‘ge-
vaar van sociale dumping en oneer-
lijke concurrentie’ in de wegtrans-
portsector ‘nog niet opgelost’. ‘We 
zullen opnieuw moeten vechten 
voor een eerlijk en sociaal pakket, 
want ook in de transportsector 
heeft iedereen recht op een eerlijk 
loon.’
De uitzondering die voor transport 
is gemaakt, betekent niet dat chauf-
feurs uit lagelonenlanden zonder 
meer kunnen worden uitgezonden 

ment moet worden behandeld, ver-
vangt de bestaande, uit 1996 date-
rende richtlijn. Met de nieuwe 
richtlijn wil de Europees Commis-
saris voor Sociale Zaken, Marianne 
Thyssen, sociale dumping en oneer-
lijke concurrentie bestrijden.
De transportsector wordt van de 
nieuwe detacheringsrichtlijn voor-
alsnog uitgezonderd. De redenering 
is dat veel chauff eurs in het interna-
tionale vervoer voortdurend van 
het ene naar het andere land rijden. 
Veel landen in Midden- en Oost-Eu-
ropa maken er bezwaar tegen dat 
een chauff eur in elk afzonderlijk 
land moet worden beloond volgens 
de daar geldende normen. Ook 
Spanje en Portugal hebben zich in 
de Raad van Ministers verzet tegen 
de nieuwe richtlijn voor de trans-

Regels om sociale dumping tegen te gaan gelden straks wel in onder meer de bouw, maar het transport is uitgezonderd. Foto:NT Archief

Transport buiten regels 
tegen sociale dumping

De bouw van de Betuweroute 

(1997-2007) was verworden tot 

een doel op zich. Het ontbrak 

aan visie voor welk probleem 

het project, kosten 4,5 miljard 

euro,  een oplossing moest 

bieden. Tot die conclusie komt 

Hans Boom op grond van een re-

constructie van de ontstaansge-

schiedenis van twee megapro-

jecten, ICT in het onderwijs en 

de Betuweroute. Hij promoveert 

vrijdag op dat onderzoek aan Til-

burg University. Boom voegt er 

aan toe dat het voor het nieuwe 

kabinet ‘geen overbodige luxe 

lijkt om kennis te nemen van 

zijn aanbevelingen’.

‘Bouw Betuweroute 
ontbeerde visie’
SPOORVERVOER

duizend teu, 

zo groot 

kunnen 

container-

schepen in 

de toekomst zijn. Althans, dat 

voorspelt het Amerikaanse 

adviesbureau McKinsey in een 

onderzoek. De onderzoekers 

voorzien voor 2067 gigantische, 

autonoom varende mastodon-

ten, wellicht in combinatie met 

trosjes drone-achtige contai-

ners, die het laatste stukje zelf 

naar de bestemmingshaven 

varen.

50
Megaschepen van 
de toekomst

Jos Nijhuis (60) treedt begin 

volgend jaar terug als top-

man van Schiphol. Nijhuis had 

in 2016 nog voor twee jaar 

bijgetekend en zou pas begin 

2019 vertrekken. Hij zegt nu 

vroegtijdig op te stappen zodat 

zijn opvolger op tijd aan de slag 

kan. ‘Er ligt nu een regeerak-

koord van het nieuwe kabinet, 

dat duidelijk richting geeft aan 

de verdere toekomst van Schip-

hol.’ Eerder werd in deze krant 

door insiders aangegeven dat 

vertrekkend minister Schultz 

(I&M) hem zou opvolgen. 

Vertrek Nijhuis opent 
weg voor Schultz
LUCHTVAART

Railterminal 
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Nieuwe Zijderoute is 
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Mijn hoofd is als een lege zaal
Ik eet er vreugdeloos mijn maal
En wacht doorheen de nachtelijke stonden

Zo dichtte Simon Mulder in 2012. 

Een paar uur voor het NT Multi Modal Event begon werd door de 

organisatie bepaald niet gegeten, de hoofden liepen over – maar 

gewacht werd er wel, in spanning. Het congres, een combinatie van 

bedrijfsbezoeken en presentaties in het stadion van PEC Zwolle, 

belichtte uitgebreid de functie van een multimodale inlandhaven in 

de multimodale keten tussen zeehaven en achterland. 

ZIE OOK HET VERSLAG OP PAGINA 18. 

COMMENTAAR

Europa krijgt een nieuwe detacheringsrichtlijn die een gelijk 
loon belooft voor gelijk werk en op dezelfde plaats. Een bouw-
vakker uit Polen heeft tijdens een klus in de Benelux voortaan 
recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als zijn Nederlandse, 
Belgische en Luxemburgse collega’s: hetzelfde cao-loon, een 
dertiende maand, vakantiegeld, toeslagen en vrije dagen. Dat 
geldt ook voor de loodgieter uit Roemenië, de Bulgaarse anes-
thesist, de verpleegkundige uit Letland en de microbioloog uit 
Tsjechië.

Er is een belangrijke uitzondering. De transportsector is uit-
gezonderd van de nieuwe richtlijn waarover de Europese Raad 
van Ministers van Sociale Zaken en Arbeid in Luxemburg een 
akkoord heeft gesloten. Een chauff eur in het internationale 
wegvervoer kan voorlopig dus voor zijn werk in West-Europa 
nog volgens de normen van zijn/haar thuisland worden be-
loond, ook al ligt het beloningsniveau daar veel lager dan in het 
westen.

De nieuwe richtlijn is een grote vooruitgang. Gelijk werk, op 
dezelfde plaats, wordt straks ook gelijk beloond. Dat trekt de 
arbeidsvoorwaarden in ons werelddeel voor veel beroepen 
naar elkaar toe en verhindert schimmige uitzendconstructies 
die de concurrentie verstoren. Het speelveld waarop bedrijven 
moeten acteren wordt egaler gemaakt. Het is een klein wonder 
dat ook Oost-Europese landen in Luxemburg over de streep 
zijn getrokken. Het lag in de lijn der verwachtingen dat ze zich 
massaal zouden verzetten tegen regels die hun werknemers in 
andere delen van de Unie minder goedkoop zouden maken.

De uitzondering is, zoals gezegd, het transport. Wat die sector 
aangaat, schijnen ook Spanje en Portugal zich bij de Oost-Euro-
pese landen te hebben aangesloten, uit vrees dat hun chauf-
feurs straks in West-Europa niet meer kunnen concurreren 
met collega’s ter plaatse. De detacheringsrichtlijn zoals die er 
nu ligt, berust bovendien op een broos compromis. Een aantal 
Oost-Europese lidstaten is naar verluidt over de streep getrok-
ken met een overgangsperiode van vier jaar. Welbeschouwd 
verandert er dus voorlopig weinig in de bouw, de industrie en 
al helemaal niets in het wegvervoer.

De vraag die zich opdringt is derhalve: moeten we blij zijn met 
deze ‘stap vooruit’, zoals Marianne Thyssen, de Belgische Eu-
rocommissaris voor Sociale Zaken, het besluit van de Europese 
ministerraad noemde. Het is een stapje in kinderschoenen. De 
weg naar eerlijker concurrentievoorwaarden is nog lang en een 
min of meer gelijk loon in de Unie ligt in de meeste sectoren 
nog ver achter de horizon. Voorlopig komt het in het wegver-
voer aan op strenge controle van de naleving van de cabotage-
regels. Maar de cabotage wil de Commissie eerder nog versoe-
pelen, zonder enige garantie dat de regels worden gehandhaafd.

Daarmee schuift Europa een echte aanpak van het vraagstuk 
van sociale dumping dus eerder voor zich uit. Echt onbegrijpe-
lijk is dat ook weer niet. De lidstaten verschillen nog te veel in 
loonpeil, wat bedrijven alle gelegenheid biedt om, soms geheel 
legaal, laagbeloonde arbeid aan te bieden in landen met een 
veel hoger arbeidsvoorwaardenniveau. Daar doen we dus, zegt 
de Raad van Ministers, de komende jaren weinig tot niets aan. 
Het Europese project is er één van lange adem.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Stapje in kinderschoenen
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INTERVIEW  MARTIN DORSMAN, DIRECTEUR KVNR

TOBIAS PIEFFERS

KVNR-directeur Martin Dorsman 
treedt per november aan als de 
nieuwe secretaris-generaal van 
de Europese redersvereniging 
ECSA. In Brussel zal hij weer-
stand bieden tegen de invoering 
van regionale regelgeving en plei-
ten voor een betere concurrentie-
positie. 

Gefeliciteerd met de nieuwe func-
tie. Hoe heeft u die gekregen? 
De functie kwam vrij doordat de 
huidige secretaris-generaal, Patrick 
Verhoeven, naar de koepelorganisa-
tie voor havens is vertrokken. Ik heb 
gesolliciteerd en ben gekozen. 

Ballastwater, zwavel, CO2. De 
scheepvaart heeft een aantal grote 
vraagstukken op te lossen. Wat 
staat er op de agenda? 
Verduurzaming is hét thema. Deze 
week vindt er een belangrijke bij-
eenkomst van de IMO plaats. We 
moeten als industrie in april een 
strategie hebben om de CO2-uit-
stoot te verlagen, anders neemt 
Brussel de sector op in het emissie-
handelssysteem (ETS). Wij zijn 
principieel tegen regionale regelge-
ving, scheepvaartbeleid moet mon-
diaal gelden, maar ook tegen het 
emissiehandelssysteem in het bij-
zonder. We betalen liever een bun-
kerheffi  ng, als er een prijs op CO2 
wordt gezet. Dat is een simpelere 
oplossing waar een businessplan 
mee kan worden gemaakt. 

Kunt u dat toelichten? Hoe zou zo’n 
bunkerheffi  ng er uit moeten zien?      
Wij pleiten voor een ‘pay as you go’-
oplossing. Na het bunkeren wordt 
er een heffi  ng betaald aan een door 
de IMO beheerd fonds. Dat geld 
wordt besteed aan vergroening van 
de scheepvaart. Het voordeel is dat 
een bunkerheffi  ng voor een periode 
van vijf jaar kan worden vastgezet. 
Daar kunnen reders een business 
case op maken. De prijs van CO2 in 
het emissiehandelssysteem is soms 
zo laag dat een investering zich niet 
terugverdient. 

Er is veel kritiek op de scheepvaart 
en de manier waarop met CO2-re-

ductie wordt omgegaan. De sector 
blijft eerst uit het Klimaatverdrag 
van Parijs en wil vervolgens  tot 
2023 aan een strategie werken. 
Waarom is het zo moeilijk om de 
CO2-uitstoot van de scheepvaart te 
verlagen?
Vooropgesteld: de kritiek is onte-
recht. De  vier grote brancheorgani-
saties ICS, BIMCO, Intertanko en 
Intercargo hebben zelf een voorstel 
ingediend bij de IMO waarin staat 
dat de sector niet meer boven het 
CO2-niveau van 2008 uitkomt. Dat 
is ambitieuzer dan COP21, dat nog 
tot 2023 ruimte geeft voor groei. 
Ook is het doel om in 2050 50% 
schoner te zijn per tonkilometer en 
de totale uitstoot met een nog te be-
palen percentage naar beneden te 
brengen. Dat is een stuk ambitieu-
zer dan het Klimaatakkoord van 
ICAO (het luchtvaartequivalent van 
de IMO, red.). Dat is echt boter-
zacht. Zij stréven naar een reductie 
van 20% en toch krijgen zij wel po-
sitieve pers. 
Eén oplossing die wordt genoemd 
om de uitstoot te verlagen is langza-
mer varen, maar dat is vaak niet mo-
gelijk. Als je ziet wat voor een tijds-
druk er achter de oversteken van 
Stena Line zit. Bovendien betekent 
langzamer varen dat er meer sche-
pen nodig zijn om een bepaalde fre-
quentie te onderhouden. Daarmee 
gaat het eff ect alweer deels verlo-
ren. Reders moeten zelf kunnen be-
palen hoe zij hun uitstoot vermin-
deren. Wijnne Barends heeft recent 
een serie schepen in de vaart geno-

men die dankzij een nieuwe romp-
vorm 30% zuiniger zijn. Zo is er nog 
heel veel mogelijk. 

Waarom gebeurt dat dan niet 
meer?
Omdat er investeringen voor nodig 
zijn en als er iets is wat reders op het 
moment niet hebben, dan is het 
geld. 

Maar hoe kunnen we die investe-
ringen weer op gang helpen? 
Bijvoorbeeld met de Green Deal zo-
als het kabinet met de Nederlandse 
zeevaart wil sluiten. En als die 
wordt ingevoerd, kunnen ook  de in-
komsten uit de bunkerheffi  ng er-
voor worden ingezet. Verder moet 
er meer zekerheid worden geboden 
over wat zinvolle investeringen zijn. 
Jarenlang werd er gesproken over 
LNG als schone brandstof, maar nu 
de sector meebeweegt en investeert 
is het plots nog steeds fossiel en 
wordt het afgeschreven als transi-
tiebrandstof. LNG doet veel voor 
het verlagen van de zwavel-, stik-
stof- en fi jnstofuitstoot. Dat wilden 
we toch ook terugdringen? Het 
draait nu alleen nog maar om CO2.

Naast verduurzaming, wat zijn de 
andere belangrijke thema’s die spe-
len in Europa? 
We werken aan een verbetering van 
de concurrentiepositie van Europe-
se reders en hebben daarvoor uit-
een gezet hoe Europa zich verhoudt 
tot vijf sterke maritieme centra, 
waaronder Singapore. Zeker met 
het oog op de Brexit is het belang-
rijk dat Europese reders competi-
tieve scheepsregisters tot hun be-
schikking hebben. Er kan in 
Engeland zometeen een ‘Singapore 
aan de Noordzee’ ontstaan. 

In Nederland heeft u zich de afgelo-
pen tijd ook ingezet voor verbete-
ring van het scheepsregister. Hoe 
staat het daarmee?
Klopt, we hebben gepleit voor de 
oprichting van een maritieme auto-
riteit naar Deens model, waarin be-
leid, uitvoering en handhaving zijn 
samengebracht. Dat is goed opge-
pakt. Er zijn ondertussen meerdere 
overheidsbezoeken aan Denemar-
ken geweest.

‘Wij zijn ambitieuzer dan 
de luchtvaart’ 
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ANWB-achterban helpt 
fi les te bestrijden

Nieuwe Merwedebrug 
veel duurder

200 miljoen te veel 
betaald voor trucks

Belang Belgische 
havens stabiel

CONGESTIE
Met tien concrete voorstellen 

hoopt de ANWB iets te doen 

aan de alsmaar toenemende 

fi les. De ideeën om knelpunten 

op snelwegen op te lossen 

komen van 17.000 leden en 150 

medewerkers van de Wegen-

wacht. Vrachtwagens een eigen 

rijstrook geven, zoals nu op de 

A16 en A20 bij Rotterdam, is een 

van de tien plannen. Waar zo’n 

strook niet mogelijk is, zouden 

standaard drie (in plaats van 

twee) rijstroken moeten komen 

op de snelweg.

INFRASTRUCTUUR
De nieuwe Merwedebrug op de 

A27 bij Gorinchem wordt 56 

miljoen euro duurder dan 

begroot. Ook nemen de 

bouwwerkzaamheden meer tijd 

in de beslag. Dit meldt minister 

Melanie Schultz. Er moeten 

aanpassingen komen in het 

ontwerp. De bedoeling was de 

pijlers in de vaargeul te plaat-

sen. Nu komen de pijlers naast 

de vaarweg te staan. Internatio-

nale regels schrijven dit voor.

WEGVERVOER
Het bedrijfsleven in Noord-

Holland heeft zeker 200 miljoen 

euro schade geleden door het 

kartel van vrachtautofabrikan-

ten in Europa. Dit zegt MKB-

Claim, een organisatie die zich 

ervoor inspant bij de fabrikan-

ten een schadevergoeding voor 

gedupeerde bedrijven in te 

vorderen. Tussen 1997 en 2011 

maakten DAF, Daimler, Iveco, 

MAN, Renault, Scania en Volvo 

verboden prijsafspraken.

ECONOMIE
In 2016 nam het economisch 

belang van de havens van Gent, 

Zeebrugge en Luik toe, maar 

boerden Antwerpen, Brussel, 

Oostende en Luik achteruit. Dat 

blijkt uit een studie van de 

Nationale Bank België (NBB). De 

krimp in toegevoegde waarde 

bedraagt voor alle havens 

samen 0,23%. Ze was het 

grootst in Brussel. Dit is echter 

een relatief gegeven, omdat 

Brussel in 2015 sterk groeide.

KORT

hol toe te kennen aan Suparna is 
ook slecht nieuws voor afhandelaar 
Swissport, die een van de grootste 
vrachtklanten op de luchthaven 
verliest. 
Suparna heeft verder toestemming 
gevraagd om twee extra vracht-
vluchten in de week tussen Sjanghai 
en het Duitse Hahn uit te voeren. 
Deze diensten waren eerder al toe-
gezegd nadat HNA. de moederhol-
ding van Suparna, de exploitatie van 
de Duitse luchthaven overnam. Su-
parna wil verder zeven vrachtvluch-
ten in de week gaan uitvoeren op 
Los Angeles vanuit Sjanghai.
De verwachting is dat de Chinese 
autoriteiten begin volgende week 
een besluit zullen nemen over de 
aanvraag. Suparna beschikt over 
een vloot van vijf B747-400F’s. JV

Suparna Airlines, het oude Yang-
tze River Airlines, heeft bij de 
Chinese luchtvaartautoriteiten 
rechten aangevraagd om zeven 
vrachtvluchten in de week uit te 
voeren op Brussels Airport (Bru-
cargo). 

De vrachtvliegtuigen van Suparna 
zullen daarbij op de route Sjanghai-
Zhengzhou-Brussel-Tianjin worden 
ingezet. De aanvraag wordt in ver-
band gebracht met de recente slot-
schaarste op Schiphol, waarbij de 
vrachtmaatschappij nog maar een 
enkele vrachtvlucht in de week mag 
uitvoeren in het komend wintersei-
zoen. Er waren eerder door de Chi-
nezen slots aangevraagd voor zes 
vrachtvluchten in de week. De wei-
gering om meer vluchten op Schip-

Van Nieuwenhuizen was tussen 
2010 tot 2012 Tweede Kamerlid. 
Sinds 1 juli 2014 zit zij voor de VVD 
in het Europees Parlement. Trans-
port is voor haar geen onbekend be-
leidsterrein. Tussen 2007 en 2010 
was de sociaal geograaf gedeputeer-
de voor de provincie Brabant ver-
antwoordelijk voor mobiliteit, 
ruimtelijke ordening, Havenschap 
Moerdijk en Eindhoven Airport. 
Van Veldhoven heeft geen bestuurs-
achtergrond in transport. Het 
Tweede Kamerlid (sinds 2010) was 
in Den Haag vooral bezig met duur-
zaamheid (klimaat, energie, circu-
laire economie) en het gaswin-
ningsdossier. Van Veldhoven werkte 
eerder op het ministerie van Econo-
mische Zaken. Zij was daarvoor di-
plomaat in Brussel. JV 

VVD-europarlementariër Cora 
van Nieuwenhuizen (54) wordt de 
nieuwe minister van Infrastruc-
tuur en Waterstaat.

Samen met de nieuwe staatssecre-
taris Stientje van Veldhoven (44) 
van D66 moet zij binnen het kabinet 
Rutte III invulling geven aan de om-
streden coalitieplannen voor een 
trucktol. Verder liggen er voor het 
tweetal uitdagingen in de havens 
van Rotterdam en Amsterdam rond 
de energietransitie, terwijl ook de 
expansie van Schiphol na 2020 een 
moeilijk dossier gaat worden. De 
nieuw te bepalen gebruikersvergoe-
ding in het spoorgoederenvervoer 
is ook een gevoelig onderwerp dat 
op het bordje van Van Nieuwenhui-
zen en Van Veldhoven terechtkomt.

VRACHTVLUCHTEN INFRASTRUCTUUR  

Suparna op Schiphol 
verkast naar Brucargo

Trucktol wordt forse 
klus opvolger Schultz

Sector blij met ingreep, maar tevens 

roep om overbruggingsmaatregelen.

de uitgaande en komende be-
windspersonen bittere noodzaak.’
Volgens voorzitter Arthur van Dijk 
van TLN wordt door de ingreep van 
Dijksma ‘de kans groter dat Schip-
hol een vooraanstaande luchthaven 
kan blijven in de luchtvrachtmarkt. 

Dat is goed voor de Nederlandse 
economie en voor de werkgelegen-
heid binnen de luchtvrachtsector.’
Adjunct-directeur Joost Sitskoorn 
van verladersorganisatie Evofene-
dex vindt dat de staatssecretaris 

met de opdracht wel ‘een stevige 
druk op de luchthaven’ legt. ‘Schip-
hol moet binnen vier weken met 
een goed voorstel komen om 
de positie van het vrachtvervoer 
te beschermen. We zullen alle 
middelen gebruiken om ze daarbij 
te ondersteunen. Het is van groot 
belang om hierbij rekening te 
houden met de positie van KLM, 
zodat er brede steun is voor de 
voorstellen.’
De belangenorganisaties en FNV 
Bondgenoten dringen verder bij de 
staatssecretaris aan op overbrug-
gingsmaatregelen voor de winter-
periode. Die moeten het verlies aan 
vrachtvluchten zo klein mogelijk  
houden. ‘Op die manier kan de sec-
tor verder goed inspelen op de vraag 
die in de zomer van 2018 ontstaat’, 
aldus bestuurder Leen van der List 
van FNV Schiphol. 

JOHN VERSLEIJEN

Demissionair staatssecretaris 
Sharon Dijksma (luchtvaart) 
heeft Schiphol opdracht gegeven 
om binnen vier weken ‘een gedra-
gen voorstel’ uit te werken voor 
het toekennen van extra vracht-
vluchten via een zogeheten local 
rule.
 
Dat stelt zij in een brief aan de 
Tweede Kamer. Eerder deze maand 
werd een voorstel van vrachtkoepel 
ACN voor een local rule voor vracht-
vluchten door een meerderheid in 
het coördinatiecomité van Schiphol 
afgewezen. Dijksma hoopt dat 
Schiphol in een herkansing bij het 
comité, dat wordt gedomineerd 
door de passagiersmaatschappijen, 
meer succes zal hebben. Haar op-
volger zal vervolgens ook nog in sa-
menspraak met Brussel akkoord 
moeten gaan. 
De staatssecretaris laat verder we-
ten zelf geen local rule te kunnen 
opleggen. Daarop hadden de Neder-
landse belangenorganisaties in de 
logistiek en FNV Bondgenoten aan-
gedrongen. Volgens Dijksma is uit 
een eigen juridische verkenning en 
een second opinion van de landsad-
vocaat gebleken dat ‘alleen partijen 
die vertegenwoordigd zijn in het co-
ordinatiecomité dergelijke lokale 
regelingen kunnen voorstellen, zo-
als Schiphol’. 
De Nederlandse vrachtsector rea-
geert positief op het laatste initiatief 
van de vertrekkend staatssecretaris, 
hoewel het te laat komt voor het toe-
wijzen van extra vrachtvluchten 
voor het komende winterseizoen. 
Daardoor hebben nu al een groot 
aantal vrachtmaatschappijen aange-
geven uit te wijken naar de Belgische 
luchthavens van Luik en Brussel. 
Vooral vrachtafhandelaar Menzies 
op Schiphol lijdt onder die uittocht. 
Op korte termijn staan daar door het 
verlies van rond de dertig vracht-

vluchten in de week honderd banen 
op de tocht. 
Voorzitter Ivo Aris van ACN had 
gehoopt dat het laatste initiatief 
véél eerder was gekomen, ‘maar 
het siert de staatssecretaris dat zij 
haar betrokkenheid bij de sector en 

de werkgelegenheid tot uitdruk-
king brengt op één van de laatste 
dagen van haar ambtstermijn. Om 
de toekomst van de luchtvracht-
sector en daarmee Schiphol 
te waarborgen, blijft steun van 

Staatssecretaris Dijksma (luchtvaart) vindt dat ze zelf juridisch geen aparte vrachtregeling voor Schiphol kan introduceren.

LOCAL RULE  Schiphol krijgt opdracht om draagvlak te vinden voor aparte vrachtregeling

Herkansing vrachtvluchten 
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bij, met later een mogelijke uitbrei-
ding tot drie sporen. De treinen 
worden beladen met reachstackers 
die op termijn vervangen kunnen 
worden door een kraanbaan. 
De naam van de exploitant voor de 
toekomstige terminal in Valburg is 
volgens de provincie nog niet be-
kend. In het Gelderse is het echter 
geen geheim dat ondernemer Wil-
lem van den Heuvel, grondlegger 
van het internationale terminalbe-
drijf BCTN, grote interesse heeft. 

Al sinds 2013 is 

de locatie in 

Valburg in beeld.

Protest in de buurtschap Reeth, dat waarschijnlijk niet veel zal uithalen. Foto: PvdA

BETUWEROUTE  ‘Enorme kans voor Gelderse economie’

MALINI WITLOX

 
Het is alsof de geschiedenis zich 
herhaalt. Exact tien jaar geleden 
was er sprake van de komst van een 
containeruitwisselpunt (CUP) bij 
Valburg aan de Betuweroute. De ge-
meente verzette zich fel tegen de 
provincieplannen, onder druk van 
bewoners die overlast vreesden. 
Uiteindelijk, jaren na dit protest, 
kwam het CUP er toch. Hetzelfde 
gaat nu gebeuren met de RTG.
De provincie Gelderland heeft nu 
eindelijk wat aan de Betuweroute, 
die al jaren door het Gelderse rivie-
rengebied loopt. Er mogen, om 
overlast tegen te gaan, maximaal 
90.000 containers per jaar op de 
RTG verwerkt worden. Logistieke 
bedrijven en verladers halen opge-
lucht adem, vanaf 2020 is de regio 
trimodaal ontsloten. Net op tijd. 
Momenteel rijden er ongeveer ze-
ven treinen per uur over de Betuwe-
route, maar dat worden er veel meer 
als na 2022 de aansluiting met het 
Duitse spoor klaar is. 

Voor het wegvervoer is de A15 de 
aangewezen transportas voor Gel-
derland met voldoende aansluitpun-
ten. Voor het transport over water is 
de Waal de hoofdverbindingsas. Een 
opstappunt op het spoor aan de Be-
tuweroute ontbrak echter tot nu toe. 
Door de komst van de RTG wordt de 
corridor Rotterdam-Genua veel aan-
trekkelijker voor spoorvervoerders 
en Gelderland krijgt dan zelfs een 
aansluiting op de Nieuwe Zijderoute, 
naar China.
Plannen voor de railterminal (kos-
tenplaatje infrastructuur: ruim 30 
miljoen) zijn er vanuit de provincie 
al jaren. In 2013 ging er een brief 
naar Provinciale Staten over de ge-
wenste ontwikkeling van een rail-
terminal, met daarin een aantal mo-
gelijke vestigingslocaties. De locatie 
bij Valburg kwam toen al als beste 
uit de bus. Het was de beste plek in 
Gelderland langs de Betuweroute, 
waar al de nodige voorzieningen lig-
gen (negen rangeersporen). Door 
de fusie van Keyrail met Prorail 
werd het proces echter vertraagd.

Terminal Venlo
De provincie laat zich bij de komst 
van de railterminal inspireren door 

de Trimodale Container Terminal 
Venlo. Niet voor niets bezochten di-
verse leden van de commissie be-
reikbaarheid in april 2017 de TCT 
voor een rondleiding door exploi-
tant TCT. De railterminal komt aan 
de noordkant van het huidige CUP 
met een ontsluiting parallel aan de 
noordkant van de Betuweroute, 
waar treinen ongestoord binnen 
kunnen rijden en de beste aanslui-
ting op het rangeerterrein mogelijk 
is. Er komt vooralsnog één spoor 

Niet voor niets nam hij zitting in de 
stichting DERT (Dutch European 
Rail Terminal), partij bij de verdere 
ontwikkeling van de RTG. De part-
ners in DERT (Giesbers Groep, Bolk 
Transport en Van den Heuvel) heb-
ben goede contacten met verladers 
en vervoerders en hebben samen af-
doende ervaring met de exploitatie 
van containers per binnenvaart en 
spoor.
‘DERT ziet de ontsluiting van het be-
staande CUP Valburg als een uiterst 

kansrijk project om een serieuze 
start te maken met de ontwikkeling 
van internationale spoorverbindin-
gen voor continentale lading. De om-
vang van deze markt is een veelvoud 
van de vervoersmarkt voor maritie-
me containers, maar om die markt 
een volwaardig alternatief te bieden 
voor het wegvervoer zijn goede over-
slagvoorzieningen aan doorgaande 
lijnen met frequente verbindingen 
nodig’, aldus de stichting in een eer-
dere respons. Actuele vragen over de 
komst van de RTG wil Van den Heu-
vel pas in november beantwoorden 
als er een defi nitief besluit in Gede-
puteerde Staten is genomen.

Dit artikel ging naar de drukker vóór de 
raadsvergadering van 24 oktober. Vol-
gens bronnen bij de gemeente en provin-
cie, gaat de gemeenteraad echter onder 
voorwaarden akkoord met de komst van 
de terminal. Onder meer onder het voor-
behoud dat er een oplossing komt voor 
sterke waardedaling van woningen, er 
een goede ontsluiting komt van de railter-
minal en dat er groene wallen komen, in 
plaats van geluidswallen. De vraag is dan 
ook niet of de railterminal er komt, maar 
hoe die eruit gaat zien. Provinciale Staten 
van Gelderland bespreken het onderwerp 
op 8 november, maar de kans dat die te-
gen stemmen is miniem, aangezien de 
provincie juist kartrekker van het plan is. 

Komt er een railterminal in Gelderland bij Valburg, vlakbij de Duitse grens? Het lijkt er sterk op. 

Ondanks protesten van inwoners van buurtschap Reeth, die eerder al de Betuweroute door hun 

achtertuin kregen, is de Rail Terminal Gelderland (RTG) nauwelijks tegen te houden. In de 

opstartfase komen naar verwachting acht treinen per dag langs de terminal.

Railterminal Valburg komt eraan

Bea Schouten, gedeputeerde gebiedsontwikkeling 

bij de provincie Gelderland: ‘De Railterminal 

Gelderland (RTG) is een enorme kans om de Gelderse 

economie te versterken. Het emplacement bij 

Valburg is aangelegd met de Betuweroute en wordt 

nu alleen gebruikt om treinen te parkeren. Wij 

willen die voorziening beter gaan gebruiken.

Als we een sterke logistieke corridor maken, wordt 

het gebied nog interessanter voor (logistieke) 

bedrijven om zich hier te vestigen. Dat levert direct, 

maar vooral ook indirect banen in de regio op. Ter 

illustratie: het nieuwe distributiecentrum van Lidl op 

Park15 heeft gezorgd voor 350 extra arbeidsplaatsen. 

De keuze van Lidl voor Park15 is mede gebaseerd op 

de realisatie van RTG. Ook voor bedrijven als Nutricia 

en Heinz was de komst van de Railterminal Gelder-

land van belang in hun afweging om zich in deze 

regio te vestigen. Daarnaast zal een opstappunt aan 

het Europese goederenspoor het transport voor 

huidige Gelderse bedrijven verbeteren.

Een andere meerwaarde van de RTG is dat door 

overzetting van weg- naar spoorvervoer er minder 

vrachtverkeer over de A15 hoeft te rijden. Dit leidt tot 

een betere doorstroming en veiligheid op de A15. De 

RTG levert tevens een bijdrage aan de klimaatdoel-

stellingen. Door een verschuiving van transport over 

de weg naar het spoor wordt de CO2-uitstoot 

gereduceerd.’

Waarom wil de provincie graag 
een railterminal bij Overbetuwe?
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Duwboten te vaak 
onderbemand

Groen licht fusie Gent 
en Zeeland Seaports

Geen LNG voor 
schepen MSC

Vlootvernieuwing 
Korean Air Cargo klaar

BINNENVAART
Duwboten varen in de Rotter-

damse haven vaak met een te 

kleine bemanning. Dit blijkt uit 

een onderzoek dat de Inspectie 

Leefomgeving & Transport (ILT) 

uitvoerde. Tijdens controles van 

de ILT en de politie bleek dat op 

de helft van alle gecontroleerde 

duwboten onvoldoende 

bemanningsleden aanwezig 

waren. Varen met te weinig of 

ongekwalifi ceerd personeel 

vormt een ‘ernstige bedreiging’ 

voor de veiligheid, stelt de 

organisatie.

HAVENS
De Vlaamse Regering gaat de 

wettelijk verplichte adviezen 

inwinnen voor een aanpassing 

van het Havendecreet. Zo maakt 

ze de weg vrij voor een fusie 

tussen de havens van Gent, 

Terneuzen en Vlissingen. Bij 

zulke wetswijzigingen moet 

vooraf advies worden gevraagd 

aan diverse instellingen, Op 

basis van die adviezen kan de 

regering dan de nieuwe 

decreettekst opstellen.

LIJNVAART
Samsung Heavy Industries heeft 

de prijs van zes megaschepen 

van 22.000 teu met 26 miljoen 

dollar verlaagd, omdat rederij 

MSC afziet van opties in het 

voortstuwingssysteem. In plaats 

van de initiële 164 miljoen dollar 

betaalt de rederij nu nog 138 

miljoen dollar per schip. MSC 

had eerder overwogen om de 

schepen klaar te maken voor 

een overstap op LNG, maar is 

daar op teruggekomen.

LUCHTVRACHT
Korean Air ontving deze week 

zijn twaalfde B777F in het kader 

van de lopende vernieuwing van 

de vrachtvloot. Behalve de 

B777F’s, grotendeels afkomstig 

van leasemaatschappij Gecas, 

hebben de Koreanen ook twee 

nieuwe B747-8F’s aangeschaft. 

De Koreaanse vrachtmaatschap-

pij heeft sinds 2015 afscheid 

genomen van de negen oude 

B747-vrachtjumbo’s (B747-

400BCF’s).

KORT

ROB MACKOR

De goederenoverslag in de Ant-
werpse haven is in de eerste ne-
gen maanden van het jaar met 
3,3% gegroeid tot 167,1 miljoen 
ton. Dat meldt Havenbedrijf Ant-
werpen.

Daarmee doet de Belgische haven 
het overall iets beter dan Rotter-
dam, dat iets eerder een groei van 
2% tot 352 miljoen ton meldde. In de 
containersector legt de Scheldeha-
ven het echter af. Die groeide gedu-
rende de eerste drie kwartalen in 
Antwerpen met 3,2% tot 7,8 miljoen 
teu, tegen een groei met 10,1% tot 
10,2 miljoen teu voor Rotterdam.
Waar Rotterdam in een aantal sec-
toren, waaronder de kolenoverslag 
en de aan- en afvoer van stookolie, 
een aantal forse dalingen registreer-
de, zag Antwerpen bijna over de 

hele linie groei. Vloeibaar massa-
goed noteerde een plus van 2,4% 
(54,4 miljoen ton), conventioneel 
stukgoed ging 7,7% (7,8 miljoen 
ton) vooruit en ro/ro 10,7% (3,7 mil-
joen ton). Alleen het droge massa-
goed liet een krimp van 0,8% (9,2 
miljoen ton) zien.

Volatiliteit
Topman Jacques Vandermeiren van 
het Havenbedrijf toonde zich, uiter-
aard, content en wees er fi jntjes op 
dat Antwerpen voor het derde jaar 
op rij sterk presteert in ‘een markt 
met volatiliteit en schommelingen’: 
‘We vinden aansluiting bij de sterke 
resultaten van de voorbije jaren’.
Uit de toelichting in het kwartaalbe-
richt blijkt dat Antwerpen het goed 
blijft doen in de overslag van deep-
sea containers, maar binnen Europa 
terrein heeft verloren als doorvoer-
haven. Zo groeide de aan- en afvoer 

GOEDERENOVERSLAG

Doorvoerpositie van Antwerpen onder druk 
van en naar Noord-Amerika met 
9,5% en die van en naar het Verre 
Oosten met 9,3%. Van en naar Euro-
pese bestemmingen, die samen het 
grootste vaargebied vormen, daalde 
het volume echter met 4,5%.
Net als tegenstrever Rotterdam (zie 
pag. 6) schrijft de Belgische haven  
de volumegroei in de containersec-
tor  voor een belangrijk deel toe aan 
diens rol in de nieuwe lijnvaartalli-
anties. ‘Zij verstevigen met hun keu-
ze voor Antwerpen onze positie in 
Noordwest-Europa. Ook worden er 
nieuwe lijndiensten gestart die een 
duidelijke keuze voor Antwerpen 
maken.’ Het resultaat is een forse 
groei: in de voorbije negen maan-
den was het tweede kwartaal met 
2.663.000 teu het beste kwartaal 
ooit voor Antwerpen, op de voet ge-
volgd door het derde kwartaal met 
2.654.000 teu. Het wachten is nu op 
de cijfers van Hamburg, de derde 

containerhaven van Europa. Die 
bleef in de eerste helft met een nul-
groei fl ink achter bij het Benelux-
duo.

Rollen staal
In het stukgoedsegment viel de 
groeiende aan- en afvoer van ijzer 
en staal op. Vooral de overslag van 
coils, rollen staal, deed het goed. De 
aanvoer van ruw ijzer en staal van-
uit India verdrievoudigde bijna tot 
600.000 ton, maar daar stond een 
sterke daling van 38% tot 420.000 
ton uit China tegenover. Het weer-
spiegelt het eff ect van de antidum-
pingmaatregelen die Europa tegen 
de import van Chinees staal heeft 
ingesteld. De Europese Unie heeft 
recentelijk eveneens importheffi  n-
gen opgelegd voor de import van 
coils uit Rusland, Brazilië, Oekraïne 
en Iran. De aanvoer van staal uit die 
landen daalt dit jaar dan ook sterk.

Wij zijn erg actief geweest in het 

opstellen van realistische voorstellen.

in het opstellen van realistische 
voorstellen met een betekenisvolle 
reductie van de uitstoot’ en dat die 
voorstellen ‘openbaar en vrij ver-
krijgbaar zijn’.
De scheepvaart is verantwoordelijk 
voor 3% van de internationale CO2-
uitstoot. Volgens verschillende on-
derzoeken kan dat aandeel fl ink stij-
gen als de uitstoot van de sector niet 
wordt aangepakt. Juist daarom rea-
geerde menigeen verbaasd toen 
bleek dat de sector buiten het Kli-
maatverdrag van Parijs viel. 
Overigens is er onderscheid te ma-
ken tussen de rederijen. Veel reders, 
onder wie de invloedrijke Griekse, 
staan negatief tegenover ambitieus 
klimaatbeleid, terwijl een aantal 
vooraanstaande, met name Noord-
Europese rederijen vóór zijn. Zij 
worden de ‘coalition of the willing’ 
genoemd.

TOBIAS PIEFFERS

In geen enkele VN-organisatie is 
de invloed van het bedrijfsleven 
zo groot als in de International 
Maritime Organization (IMO). 
Dat belemmert de ontwikkeling 
van doeltreff end klimaatbeleid.

Dat stelt de Britse NGO Infl uence-
Map, die de invloed van bedrijven 
op klimaatbeleid onderzoekt. 
In een kritisch rapport zet de orga-
nisatie uiteen hoe rederijen een on-
gekend grote invloed hebben op de 
besluitvorming binnen de IMO, die 
als enige bestuursorgaan voor de 
scheepvaart mondiaal beleid op-
stelt, en die invloed gebruiken om 
de ontwikkeling van klimaatbeleid 
te hinderen. Tijdens de laatste bij-
eenkomst van het milieucomité van 
de IMO werden 31 van de 100 lidsta-
ten direct gerepresenteerd door be-
drijven, nationale redersverenigin-
gen en/of het scheepsregister van 
het land.
Als voorbeeld noemt Infl uenceMap 
de delegatie van Brazilië, die drie 
adviseurs van mijnbouwbedrijf Vale 
aan boord heeft. Die delegatie werd 
recent door vertegenwoordigers 
van Tuvalu publiekelijk beschuldigd 
van het ‘belemmeren van de voort-
gang van het klimaatbeleid’. Ook 
Maersk, MSC en de cruisemaat-
schappijen Carnival en Royal Carib-
bean sturen geregeld meerdere 
mensen met hun offi  ciële staatsde-
legaties mee. 
Infl uenceMap constateert verder 
dat de bedrijven in grote mate de 
agenda van de IMO bepalen door 
via grote brancheorganisaties zoals   
International Chamber of Shipping 
(ICS) en BIMCO continu beleids-
voorstellen in te dienen. ICS ver-
schijnt bovendien stelselmatig 
naast de IMO in panels over milieu-
beleid. Ook op evenementen van de 
UNFCC (United Nations Frame-

work Convention on Climate Chan-
ge), het offi  ciële VN-orgaan om de 
uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen. Daardoor wordt de organi-
satie gelegitimeerd als offi  ciële 
spreekbuis over klimaatbeleid voor 
de scheepvaart, stelt Infl uenceMap. 

En dat terwijl het bestuur groten-
deels bestaat uit scheepvaartonder-
nemers. 

Negatief
ICS en Bimco staan volgens Infl u-

enceMap negatief tegenover aan-
scherping van het klimaatbeleid. De 
partijen zelf ontkennen dat. ‘In te-
genstelling tot het belemmeren van 
besluitvorming heeft de sector na 
de aanname van het Klimaatverdrag 
van Parijs juist een grote rol ge-

speeld in het overtuigen van de 
IMO om een reductiestrategie te 
ontwikkelen’, zegt ICS-woordvoer-
der Simon Bennett. Een woord-
voerster van Bimco benadrukt dat 
de organisatie ‘erg actief is geweest 

Rederijen hebben grote invloed binnen de IMO, het mondiale maritieme bestuursorgaan van de VN. Beeld: Edward Ouwerkerk

LOBBY  Reders hebben ongekend grote macht in mondiale bestuursorgaan

IMO gegijzeld door markt



6 Conjunctuur & Markt

ROB MACKOR

De binnenvaart moet een digitaal 
off ensief inzetten. Dat is een van 
de aanbevelingen uit een groots 
opgezet onderzoek in opdracht 
van het Duitse ministerie van ver-
keer.

Belangrijkste doel daarvan was om 
te onderzoeken in hoeverre de sec-
tor zijn marktaandeel ten opzichte 
van de weg en het spoor kan vast-
houden of vergroten. Het Bundes-
verband der Deutschen Binnen-
schiff fahrt (BDB), dat de resultaten 
naar buiten heeft gebracht, heeft 
daar goede hoop op. Het onderzoek 
is uitgevoerd door  het Steinbeis In-
novation Center voor Logistiek en 
Duurzaamheid en SSP Consult.
Die stellen dat het noodzakelijk is 
om  vaarwegen te verbeteren en ste-
vig in IT te investeren. Volgens de 
studie is dan een groei van de via de 
Rijncorridor vervoerde tonnage 
mogelijk van 22% tot 211 miljoen 
ton in 2030. Dat zou overeenkomen 
met een aandeel van ongeveer 17% 
van het totale binnenlandse vervoer 
in Duitsland.

Spoor groeit sneller
Ze benadrukken  dat de binnenvaart 
terrein verliest als de aanbevelingen 
niet worden overgenomen. De con-
currentie zit niet stil en stevent af 
op hogere groeicijfers dan de bin-
nenvaart. Voor het spoorvervoer 
voorzien de onderzoekers een groei 
van 30% tot 176,6 miljoen ton in 
2030. Het wegvervoer komt daar 
met 33% groei tot 898,4 miljoen ton 
nog iets boven  uit. 
Uit eerdere gegevens van de BDB 
bleek al dat de binnenvaart nauwe-
lijks profi teert van de groei van de 
Duitse economie. Zo bleef vorig jaar 
de vervoerde tonnage op het Duitse 
vaarwegennet weliswaar nog gelijk 
aan die van vorig jaar, maar daalde 

de vervoersprestatie met bijna 2%  
tot 54,3 tonkilometers.
Daarvan werd veruit het grootste 
deel via de Rijncorridor vervoerd, 
namelijk 187 miljoen ton, een plus 
van 0,7% in vergelijking met 2015. 
Goede tweede was het West-Duitse 
kanalennetwerk, met 40,3 miljoen 
ton, wat 2,3% meer was dan een jaar 
eerder. Het Mittellandkanaal was 
goed voor 21,1 miljoen ton, 2,8% 
minder dan in 2015.

Duitse Donau
Op de Main werd een vervoersgroei 
van 4,7% opgetekend, op een totaal 
van 15,6 miljoen ton. Ook over de 
Weser werd meer per binnenschip 
vervoerd: 8,4 miljoen ton, 2,4% 
meer dan een jaar eerder. Flinke da-
lingen waren er op de Moezel (9,6 
miljoen ton, min 11,1%) en op de 
Duitse Donau (5,3 miljoen ton, min 
5,3%). De Elbe verloor 6,3% aan la-
ding op een totaal van 17,9 miljoen 
ton.
Veruit de meeste lading die over de 
Duitse rivieren en kanalen wordt 
getransporteerd, is bulk. Zo heeft 
het vervoer van erts, gesteente en 
aarde een aandeel van bijna een 
kwart (54,9 miljoen ton). Minerale-
olieproducten komen aan 16,9% 
(37,3 miljoen ton) en kolen, ruwe 
aardolie en aardgas aan 11,8% (26,1 
miljoen ton).
Het transport van containers met 
binnenschepen over Duitse wate-
ren nam vorig jaar 2,4% toe tot 2,45 
miljoen teu. De Duitse binnenvaart 
leverde over 2016 opnieuw markt-
aandeel in, althans in het goederen-
vervoer. Er stonden eind vorig jaar 
1.978 binnenschepen in het Duitse 
binnenscheepsregister ingeschre-
ven, twintig minder dan een jaar 
eerder.
In het passagiersvervoer bleef het 
aantal Duitse schepen met een ca-
paciteit van 206.000 passagiers en 
negenduizend bedden gelijk.

MODAL SPLIT

Digitaal offensief 
voor Rijnvaart nodig

Foto: Aviance Cargo

Die hadden via goed dichtgetim-
merde contracten slim ingekocht.
Wat de expediteurs nu vooral willen 
is gegarandeerde vrachtruimte te-
gen vaste prijzen. Dat daarvoor een 
premium moet worden betaald, 
wordt op de koop toe genomen. 
Of ze daar de komende tijd ook in 
zullen slagen is overigens een twee-
de. De luchtvaartmaatschappijen 
hebben ook bijgeleerd de laatste ja-
ren en verkopen hun huid tegen-
woordig zo duur mogelijk. Specule-
ren op fl inke tariefsverhogingen in 
de spotmarkt hoort daarbij. Daar-
om wordt niet alle ruimte zomaar 
weggegeven. 
Panalpina heeft zich volgens top-
man Stefan Karlen goed voorbereid 
op de naderende drukte. Zo zijn er 
honderd chartervluchten inge-

De mondiale luchtvrachtexpedi-
tie is met het oog op het drukke 
winterseizoen al bezig om extra 
vrachtcapaciteit in te kopen bij 
luchtvaartmaatschappijen. 

Via block-space agreements (bsa’s) 
en de huur van complete vracht-
vliegtuigen (ACMI) zoeken de grote 
agenten naar extra gegarandeerde 
‘uplift’ de komende maanden. 
Niemand wil achter het net vissen 
want de zogeheten spotmarkt is 
voor de expediteurs sinds de ruim-
teschaarste van vorig jaar gevaarlijk 
terrein geworden met snel stijgende 
dagprijzen. Vorig jaar zorgde dat 
voor fl ink hogere kosten en lagere 
winsten bij de vrachtbemiddelaars 
zonder dat de rekening kon worden 
doorgeschoven naar de verladers. 

kocht, meer bsa’s afgesloten en 
wordt meer gebruikgemaakt van al-
ternatieve luchthavens. Het fi jnma-
zige wegvervoernetwerk in Europa 
moet dan zorgen voor een snelle be-
zorging. Via dit noodverband is 85% 
van de beoogde vrachtcapaciteit in-
gevuld, stelt Panalpina-baas. De 
overige 15% hoopt de expediteur in 
te vullen op de spotmarkt.
Concurrent K+N zet vooral in op 
ACMI-contracten nadat in het der-
de kwartaal het vrachtaanbod met 
20% steeg. Het kan de komende 
maanden dagelijks beschikken over 
een extra vrachtcapaciteit van rond 
de 800 ton, vergelijkbaar met zeven 
vrachtjumbo’s. Ook DHL en Dach-
ser hebben extra maatregelen geno-
men, waaronder de inkoop van 
meer chartervluchten dit najaar. JV

LUCHTVRACHT

Expediteurs maken jacht op elke 
kubieke meter luchtvrachtruimte

Rotterdam lijkt op weg naar een jaarrecord van 13,5 miljoen teu. Foto: Havenbedrijf Rotterdam

het grootste deel vam de getroff en 
schepen bij andere terminals in 
Rotterdam is afgehanddeld.

Kolencentrales dicht
Topman Allard Castelein van Ha-
venbedrijf Rotterdam laat in het 
kwartaalbericht optekenen dat het 
‘mede dankzij de 10% groei van de 
containeroverslag een mooi kwar-
taal voor de havencijfers is’. Hij 
wijst er op dat de overslag in som-
mige andere sectoren is gedaald.
De groei van de totale overslag is 
echter iets afgenomen in het derde 
kwartaal. Over de eerste negen 
maanden komt die uit op 2%, ofwel 
352 miljoen ton, waar die na  een 

ROB MACKOR

De containeroverslag in Rotter-
dam groeit steeds sneller. Na ne-
gen maanden staat de teller op 
een plus van 10,1%, waar dat na 
een half jaar nog 9,3 % was. Dat 
was weer iets meer dan de 8,8% 
groei in de eerste drie maanden.

Dankzij de dubbelcijferige groei 
werd in de eerste drie kwartalen 
voor het eerst meer dan 10 miljoen 
teu overgeslagen, 10,2 om precies te 
zijn. Als de containerstroom  in het 
laatste kwartaal in hetzelfde tempo 
blijft groeien, rolt er een dik record 
uit de bus van rond de 13,5 miljoen 
teu. 
Het is echter de vraag of Rotterdam 
dat hoge groeicijfer ook in het laat-
ste kwartaal weet vast te houden. 
De huidige groeispurt werd name-
lijk in het derde kwartaal van 2016 
ingezet, nadat de containeroverslag 
in de eerste helft van dat jaar ten op-
zichte van 2015 nog met ruim 2% 
was gedaald. Die teruggang werd in  
de tweede jaarhelft met een toena-
me van bijna 5% ruimschoots goed-
gemaakt, maar dat betekent wel dat 
de lat hoger komt te liggen naarma-
te het lopende jaar vordert.
Havenbedrijf Rotterdam noemt in 
zijn kwartaalbericht vier factoren 
als verklaring voor de spectaculaire 
groei van de containersector. Dat 
zijn de groei van de markt, de goede 
positie van de haven  in de vaarsche-
ma’s van de lijnvaartallianties, de 
stijgende productiviteit van de ter-
minals op Maasvlakte 2 en de steeds 
sterkere positie als doorvoerhaven.

Petya-crisis
In gewicht steeg de containerover-
slag tot 105,9 miljoen ton, een plus 
van 11,7%. Volgens het Havenbedrijf 
is de overslag van volle containers 
sterker gegroeid dan die van lege 
containers. Ten opzichte van het 

tweede kwartaal van dit jaar groeide 
de overslag met 3,1%. Havenbedrijf 
Rotterdam verwacht dat het markt-
aandeel in de Hamburg – Le Havre 
range ‘op z’n minst stabiel’ zal blij-
ven en het grootst sinds 2001, toen 
dat 30,9% in teu was.
Het lijkt er op dat de ‘Petya-crisis’ 
nauwelijks invloed heeft gehad op 
de overslagcijfers. De via Oekraïne 
onder meer naar de Rotterdamse 
haven overgeslagen malware-aan-
val leidde er immers toe dat de twee 
containerterminals van APMT eind 
juni, begin juli zo’n twee weken bij-
na volledig stil lagen. Hoewel daar-
door een aantal schepen naar Ant-
werpen uitweken, lijkt het erop dat 

ROTTERDAM  Sluiting van kolencentrales en dalende aanvoer van Russische sto

Containeroverslag gr
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JOHN VERSLEIJEN

Panalpina zag over de eerste ne-
gen maanden van het lopende 
boekjaar de winst (aangepast) da-
len met 33% naar 42,1 miljoen 
euro. Vooral de zeevrachtdivisie 
doet het slecht.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) liet 
een afname van 23% zien naar 62,3 
miljoen euro. De brutowinst (in-
komsten minus inkoopkosten), al-
tijd een behoorlijke  graadmeter 
voor de fi nanciële prestaties van 
een bedrijf, liet een mindere daling 
zien. Panalpina eindigde daar over 
de eerste drie kwartalen met 880 
miljoen euro op een afname van 6% 
vergeleken met 2016. De omzet le-
verde wel een stijgende lijn op: van 
3,34 miljard euro naar 3,52 miljard 
euro. 
Panalpina heeft met de resultaten 
over de eerste negen maanden de 
verwachtingen in de fi nanciële 
markt nog niet waargemaakt, stel-
len sommige  analisten. Daar was 
gehoopt op aanzienlijk hogere re-
sultaten nu het bedrijf al ruim twee 
jaar aan het reorganiseren is en lo-
gistiek minder afhankelijk wil wor-
den van de activiteiten uit de olie-
en gaswinning.
Panalpina wist het vrachtvolume in 

de twee belangrijkste disciplines, 
lucht en zeevrachtexpeditie, wel 
aanzienlijk op te krikken. De lucht-
vrachttonnage steeg met 8%, terwijl 
de expediteur in de zeevracht 4% 
meer lading wegzette op de contai-
nerschepen. De luchtvrachtactivi-
teiten lieten daarnaast een sterk 
herstel zien van het bedrijfsresul-
taat over de eerste kwartalen. On-
der de streep bleef er 39 miljoen 
euro over. 

Zeevracht
Minder blij is de directie met de re-
sultaten uit de zeevracht. Daar blijft 
de winstmarge onder druk staan 
met zelfs een negatief resultaat in 
het derde kwartaal van dit jaar van 
2,3 miljoen euro. Lagere tarieven  en 
de introductie van een nieuw IT-
systeem zijn volgens de directie de-
bet aan die slechte cijfers. 
De kleine divisie contractlogistiek 
was dit jaar goed voor een bedrijfs-
winst van 7 miljoen euro en werd 
door de directie samen met de 
luchtvrachtdivisie geprezen voor 
hun ‘solide prestatie’. Voor het laat-
ste kwartaal verwacht het bedrijf 
een aanhoudend zwakke container-
markt, terwijl in de luchtvracht de 
volumestijging fors blijft, maar de 
stijging van de tarieven langzaam 
zal afnemen.

EXPEDITIE

De luchtvrachtdivisie leverde een ‘solide prestatie’. Foto: Panalpina

Panalpina ontevreden 
over zeevrachtdivisie

TOBIAS PIEFFERS

Hyundai (HMM) krijgt een forse 
kapitaalinjectie om uit te brei-
den. Zuid-Korea wil daarmee de 
concurrentiepositie van diens 
scheepvaartsector zeker stellen. 
Het bedrag kan oplopen tot 9 
miljard dollar.

Volgens een vertegenwoordiger 
van Hyundai’s crediteuren, geleid 
door grootaandeelhouder Korea 
Development Bank, is extra fi nan-
ciële steun aan de rederij ‘onver-
mijdelijk’, schrijft Business Korea. 
Er wordt begonnen met een 
injectie van 700 miljard won 
(dat is 618 miljoen dollar) door de 
uitgifte van nieuwe aandelen. Ver-
volgens wordt er per jaar en per 

Hyundai wilde een deel van het geld 
ophalen bij private investeerders. In 
augustus voerde de rederij gesprek-
ken met kapitaalfonds Black Rock 
over een investering ter waarde van 
880  miljoen dollar. Die gesprekken 
blijken nu mislukt te zijn. Volgens 
de vertegenwoordiger van de credi-
teuren zijn de onderhandelingen 
stukgelopen omdat ‘Black Rock ex-
cessieve onderpand-eisen stelde.’ 
Ook speelde mee dat de crediteuren 
hun aandeel in HMM moesten ver-
kleinen als onderdeel van de deal. 
Black Rock zou in ruil voor de inves-
tering de op één na grootse aandeel-
houder worden, na de Korea Deve-
lopment Bank. ‘Dat zou een obstakel 
voor de normalisatie van de rederij 
kunnen worden’, aldus de vertegen-
woordiger. 

LIJNVAART

Hyundai krijgt grote smak geld 
voor uitbreiding van zijn vloot 

fase meer geld beschikbaar ge-
steld.

Concurrentievermogen
In een parlementaire bijeenkomst 
op 16 oktober noemde voorzitter 
Choi Jong-ku van de Financial Ser-
vices Commission een bijdrage ook 
al nodig, ‘omdat HMM moeite heeft 
om zijn concurrentievermogen te 
verbeteren’. Of de fi nanciële steun 
daadwerkelijk zal oplopen tot 9 mil-
jard dollar is onduidelijk. Het getal 
komt uit een rapport van consultan-
cybureau A.T. Kearney, dat op ver-
zoek van Hyundai becijferde hoe-
veel geld er nodig is om op lange en 
middellange termijn concurrerend 
te blijven. Het bedrag is grotendeels 
bedoeld voor investeringen in nieu-
we schepen en containers. 

Het is de vraag of Rotterdam het 

hoge groeicijfer kan vasthouden.

het ‘overige stukgoed’ met 19% tot 
iets meer dan 5 miljoen ton. Die 
deed zich vooral voor aan de afvoer-
kant, waar de groei niet minder dan 
53% bedroeg.

Brammen
Aan de aanvoerkant zorgde extra 
doorvoer van zogenoemde ‘Bram-
men’ voor groei. Dat zijn zeer dikke 
staalplaten, die vooral in Duitsland 
worden verwerkt. Dat eff ect deed 
zich vooral in de eerste helft van het 
jaar voor. In het derde kwartaal is 
deze extra doorvoer weer afgeno-
men in verband met het weer volle-
dig in productie komen van staalfa-
brieken in Duitsland, na een periode 
van onderhoud en renovatie.
De overslag van de sector nat mas-
sagoed als geheel daalde met 4,2 
procent tot 161,5 miljoen ton. De 
aan- en afvoer van ruwe olie steeg 
met 3,5%, maar de overslag van 
brandstoff en, waaronder stookolie, 
daalde ruim 11%. De overslag van 
LNG daalde 3% tot 1,3 miljoen ton.
Het droge massagoed deed het 1,4% 
beter en kwam uit op 61,1 miljoen 
ton. Er was een sterke toename van 
14,7% (tot 8,8 miljoen ton) in de 
agribulk (granen/veevoeders). De 
overslag van ijzererts en schroot 
nam licht toe (0,7 procent tot 23,4 
miljoen ton) door een toename van 
de schrootexport. 

Regeerakkoord
Castelein verwacht dat de groei van 
de totale overslag dit jaar uiteinde-
lijk ergens tussen de 1 en 2% zal uit-
komen. Hij is gematigd positief over 
het regeerakkoord van het nieuwe 
kabinet. ‘De energietransitie lijkt 
meer aandacht te krijgen en kan op 
deelmarkten ingrijpende gevolgen 
hebben’. Hij gaat ervan uit dat het 
nieuwe kabinet komt met ‘de juiste 
regelgeving en fi nancieringsmoge-
lijkheden om ondernemingen daar-
bij te ondersteunen’.

halfjaar nog bijna 4% (238 miljoen 
ton) bedroeg. 
Zo verminderde de kolenoverslag 
met 4%, onder meer door de slui-

ting van twee kolencentrales in Rot-
terdam. De aan- en afvoer van 
stookolie, met name uit Rusland, 
bleef fors achter bij vorig jaar. Die 

trend tekende zich vorig jaar al af 
nadat de Russische staat exporthef-
fi ngen op stookolie introduceerde. 
Dat is bedoeld om de export van ge-

raffi  neerde producten als gasolie 
(diesel) en nafta te bevorderen om-
dat daar hogere marges op zitten. 
Opmerkelijk is de sterke groei van 

ookolie drukt totaalcijfer 

roeit steeds sterker
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gericht op de uitbouw van de markt 
van zeecontainers tussen Azië en 
Noord-Amerika. ‘Wij behoren nu bij 
de importstromen naar de VS al tot 
de top-20.’ Dit en volgend jaar staan 
in het teken van de ontwikkeling 
van de trans-Atlantische container-
markt en de luchtvrachtexpeditie, 
vervolgt hij. De eerste LCL-consoli-
daties zijn al verscheept van de VS 
naar het Britse Felixstowe en Rot-
terdam en Hamburg zijn binnen 
drie maanden aan de beurt om de 
eerste containers te ontvangen, 
zegt hij. De expediteur zoekt nu ook 
naar fysieke overslagcentra in Euro-
pa om de ladingstromen in eigen be-
heer af te wikkelen. 

Schiphol
Daarvoor komt voor de zeevracht 
de Rotterdamse zeehaven in aan-
merking, terwijl voor de luchtvracht 
onder meer naar Schiphol wordt ge-
keken, aldus Van Casteren. ‘Daarbij 
heeft Schiphol zich door de recente 
ontwikkelingen rond de vracht-
vluchten geen goede dienst bewe-
zen’, voegt hij eraan toe. De concur-
rentieslag zal zich vooral toespitsen 
tussen Frankfurt Airport (Fraport), 
London Heathrow en Schiphol, ver-
wacht hij. Daarbij lijkt er een lichte 
voorkeur te zijn voor Fraport gezien 
‘de duidelijk grote vraag uit de Duit-
se markt’. Daarnaast wil Flexport 
fysiek zo dicht mogelijk bij de klant 
zitten en die zit hoofdzakelijk in 
Duitsland.  
In Azië heeft Flexport al een conso-
lidatiepunt op de luchthaven van 

JOHN VERSLEIJEN

Het Europese hoofdkantoor van 
het Amerikaanse Flexport aan de 
Amsterdamse bloemenmarkt is 
na bijna een jaar alweer te klein 
voor de snelgroeiende Ameri-
kaanse start-up in de expeditie-
sector.

In het najaar van 2016 nam direc-
teur Jan van Casteren (35) van Flex-
port Nederland zijn intrek op een 
etage in het voormalige ABN-Amro-
gebouw aan het Singel. Nu telt het 
Europese hoofdkantoor dertig me-
dewerkers, tegen vijf bij de start in 
2015 in Nederland. Toen was het be-
scheiden onderkomen aan de Am-
sterdamse Weesperstraat al snel te 
klein. 
Van Casteren: ‘De komende maan-
den hopen wij nog eens vijftien 
mensen aan te nemen. Dan zitten 
we hier op deze locatie op een maxi-
maal aantal van 45, maar ik denk dat 
we dat aantal volgend jaar nog eens 
gaan verdubbelen naar tachtig tot 
negentig medewerkers in Amster-
dam. We zullen dan ook binnenkort 
moeten verhuizen naar een nieuw 
pand in de binnenstad.’ Het wordt 
voor Van Casteren de derde verhui-
zing in amper drie jaar.  
Flexport zit met het Europees 
hoofdkantoor niet op een logistiek 
knooppunt als Schiphol of in Rot-
terdam. ‘Nergens voor nodig’,  vindt 
Van Casteren. ‘Deze logistieke hot-
spots zijn handig voor de fysieke af-
handeling van ladingstromen en als 

consolidatiepunt, maar een hoofd-
kantoor moet op een aantrekkelijke 
locatie zitten met het oog op het 
aantrekken van voldoende talent. 
Daarom zitten we ook in het hart 
van Amsterdam.’
Van Casteren is sinds het begin be-
trokken geweest bij de opbouw van 
de Europese vestiging van de Ame-
rikaanse expediteur, die werd opge-
zet door de Amerikaan Ryan Peter-
sen met 30 miljoen dollar aan 
venture-kapitaal van bedrijven als 
Google en Bloomberg. Met dat 
startkapitaal werd een slim data-
platform opgebouwd door whizz-
kids uit Silicon Valley en werd de 
aanval ingezet op de vaak ondoor-
zichtige expeditiesector. Via die di-
gitale aanpak claimt Flexport naast 
meer gebruiksgemak transparantie, 
overzicht en snellere doorlooptij-
den te kunnen leveren. Dat resul-

teert uiteindelijk voor de verlader in 
aanzienlijke besparingen op de to-
tale logistieke kosten.

Radar
Van Casteren, ooit werkzaam voor 
Boston Consulting Group, vindt het 
na twee jaar nog steeds een droom-
job om een start-up op te bouwen 
tot een grote speler in de expeditie-
markt. Hij zal dan ook niet zo snel 
verkassen naar een concurrent, zegt 
hij. De manager wijst er ook op dat 
Flexport na twee jaar innoveren en 
groeien langzaam serieus wordt ge-
nomen door de gevestigde orde in 
de expeditiemarkt. ‘We zijn lang on-
der de radar gebleven, maar worden 
nu meer en meer gezien als een be-
dreiging. Na het mkb kloppen wij 
dan ook al aan de deuren van multi-
nationals met interessante zakelijke 
deals. We komen nu ook eerder bin-

nen bij verladers omdat we ant-
woorden bieden op vragen waarop 
de meeste expediteurs geen ant-
woord hebben. Dat dwingt andere 
expediteurs ook hun toegevoegde 
waarde in de keten te laten zien. 
Daarnaast kunnen wij nu ook gelijk-
waardige inkoopprijzen bedingen 
bij de vervoerders als de grote spe-
lers in de markt en zijn we geleide-
lijk begonnen ladingstromen geheel 
in eigen beheer af te wikkelen. Cen-
traal staat daarbij dat wij het decon-
solideringsproces slimmer willen 
aanpakken. Daar is nog een hele we-
reld te winnen door het fysieke pro-
ces te koppelen aan onze software’, 
zegt hij. 
In Hongkong en Los Angeles zijn al 
eigen consolidatiepunten voor ma-
ritieme LCL-stromen (Less than 
Container Load) opgebouwd. ‘Dat 
is een markt die door veel expedi-
teurs wordt gezien als een sluitpost, 
maar die met onze digitale oplos-
singen zowel fi nancieel, commerci-
eel als operationeel interessant is’, 
stelt Van Casteren. ‘Centraal daar-
bij staat dat de verlader steeds over 
alle data kan beschikken van zijn 
zending, kan bijsturen en dus regie 
blijft houden over de eigen lading. 
Onze overslagcentra moeten daar-
bij met eigen natransport zorgen 
voor betere afl evertijden. Daar ligt 
nu een deel van onze focus. Wij heb-
ben daarvoor onder meer logistieke 
experts van Maersk en Expeditors 
aangetrokken om dat fysieke net-
werk verder in te vullen.’ 
Vorig jaar heeft Flexport zich vooral 

Nieuwkomer Flexport klopt stilletj
EXPEDITIE  Start-up met slim dataplatform en belofte van transparantie wint snel terrein

Jan van 

Casteren 

van Flexport 

Nederland: 

‘We zijn lang 

onder de radar 

gebleven, maar 

worden nu 

meer en meer 

gezien als een 

bedreiging.’  

Foto: Flexport
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De gevestigde orde kent maar één 

trucje: draaien aan de prijsknop. 

es aan de deur van multinationals  
Hongkong. Dat wordt beheerd door 
een ex-manager van de Europese 
expreshub van TNT in Luik. ‘We 
bouwen daar al onze eigen lucht-
vrachtcontainers, ULD’s, op en wil-
len dat ook voor vracht richting Eu-
ropa zo snel mogelijk gaan doen. Ik 
denk dat we in de EU over een half 
jaar onze eerste eigen ULD’s gaan 
vullen in luchtvrachtsector.’ 
Voorlopig is Flexport nog afhanke-
lijk van partners voor het fysieke 

deel van de luchtvrachtlogistiek en 
wordt er vooral bijgeladen. Voor de 
uitbouw van de luchtvrachtsector 
heeft Flexport recent de voormalige 
vrachtbaas van Delta Air aangetrok-
ken. 

Forbes
Voor de verdere bouw van het fysie-
ke netwerk, het aantrekken van 
meer experts en de uitbouw van het 
dataplatform om de fysieke opera-
tie beter aan te sturen, heeft het 
Amerikaanse bedrijf recent weer in 
de Amerikaanse fi nanciële markt 
110 miljoen dollar opgehaald. Flex-
port is daarmee op de Forbes-lijst 
van start-ups fl ink geklommen en is 
nu meer dan 800 miljoen dollar 

waard, volgens het zakenblad. 
Hoewel Flexport sterk op zijn soft-
ware leunt, blijft industriële kennis 
nodig van logistieke managers die 
goede contacten hebben in de car-
riers- en verladersmarkt, zegt Van 
Casteren. ‘Daar investeren we nu 
sterk in. Ik denk dat nu 30 tot 40% 
van ons management uit de logis-
tiek komt. Samen met ons digitaal 
platform moet dat zorgen voor een 
gehele andere aanpak van de expe-

ditie. Commercieel kennen de ge-
vestigde expediteurs eigenlijk 
maar één trucje en dat is het draai-
en aan de prijsknop om klanten 
binnen te krijgen. Wij leggen als 
Flexport andere accenten. Ons 
gaat het er vooral om het werkka-
pitaal van de klant te verlagen in de 
logistieke keten. Klanten hebben 
daarbij behoefte aan stabiliteit. 
Daarom geloof ik niet zo in open 
marktplaatsen, waarbij continu te-
gen elkaar wordt geboden voor het 
laagste vervoerstarief. Prijs is be-
langrijk, maar rust in de keten en 
een goede logistieke executie zijn 
meer relevant voor verladers. 
Daarom off reren wij ook niet op 
enkele zendingen.’
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Het gaat niet om die

containers of het transport, 

China wil meer invloed.

China blijft miljarden i

De nieuwe investeringen staan beslist 
niet op zichzelf. China investeerde 
tussen 2014 en 2016 ook al 275 miljard 
euro in de route. De Zijderoute ver-
wijst van oudsher naar de handelsrou-
tes tussen Europa, het Midden-Oos-

ten en China die van de Klassieke Oudheid tot in de 
Middeleeuwen werden gebruikt. Over de route werd – 
zoals de naam al zegt – zijde vervoerd, maar ook parels, 
specerijen en paarden.
Nederlandse partijen haakten al snel in op het project. 
Sinds 2015 functioneert een spoorverbinding tussen de 
haven van Rotterdam en Peking. Verschillende onder-
nemers, zoals Versteijnen Logistics in Tilburg, voorzien 
Nederlandse regio’s van een aansluiting op de spoor-
verbinding richting het Rijk van het Midden. 
De routes die samen de Nieuwe Zijderoute vormen, 
mogen zich verheugen op een enorme populariteit. Al-
leen al in 2016 reden 1700 goederentreinen op de tracés 
tussen China en Europa, waarvan een fors deel vanuit 
Rotterdam via Duitsland naar de grensovergang in Po-
len reed. In 2020 moeten, volgens planners in Peking, 
5.000 treinen verkeren tussen West-Europa en het Ver-

MELS DEES / MARIEKE VAN GOMPEL

Onlangs maakte de Chinese 
president Xi Jinping bekend nog 
eens ruim 110 miljard euro extra 
vrij te maken voor de 
handelsroutes tussen Europa en 
Azië, de Nieuwe Zijderoute. Het 
project betreft de aanleg van 
havens, spoorlijnen, 
oliepijpleidingen en andere 
infrastructuur in ongeveer 65 
landen. 

re Oosten. Het lijkt beslist een realistische prognose, 
want in 2015 werden slechts 815 treinen geteld. Bedrij-
ven in Europa en China hebben de trein als transport-
modaliteit ontdekt.
In 2020 wil Deutsche Bahn ongeveer 100.000 teu via 
het traject vervoeren. Afgelopen jaar waren het volgens 
Daniel Wieland, Head of Multimodal and Dedicated So-
lutions bij DB Schenker, al meer dan 50.000 teu. ‘We 
halen de 100.000 teu makkelijk en gaan er zelfs over-
heen. De expediteur geldt als een van de grotere be-
vrachters van de trein naar en van China, naast een 
groot aantal (ook Nederlandse) partijen, zoals Ver-
steijnen Logistics.

Prognose
Deutsche Bahn is natuurlijk niet de enige operator die 
van de route gebruikmaakt. Volgens een prognose van 
de UIC (de internationale unie van spoorvervoerders) 
kan het volume tussen nu en 2027 uitgroeien tot 

670.000 teu – daarbij zijn de zuidelijke routes via Iran 
en Turkije met een aftakking naar India en Pakistan 
nog niet eens meegeteld. De containers zullen voor 
een groot deel van en naar Rotterdam en Hamburg 
gaan.
De UIC becijfert het volume van het China-verkeer 
tussen Duitsland (inclusief Nederlandse lading) en 
China op 145.000 teu. Intussen worden vijftien be-
stemmingen in Europa aangedaan. De gemiddelde 
transittijd ligt daarbij tussen zestien dagen (Duitsland 
en Nederland) en 23 dagen (tussen China en Spanje).
Het gaat de Chinezen echter niet alleen om de lading. 
‘De Zijderoute gaat om al die kleine internationale pun-
ten die verbonden worden met elkaar. Het gaat niet 
over die containers of over het transport’, stelt Karl 

Geen enkel ander project 

spreekt zo tot de 

verbeelding als de Nieuwe 

Zijderoute. Ten eerste 

omdat het idee treinen te 

laten rijden tussen Europa 

en China niet heel 

innovatief is. En daardoor, 

in tegenstelling tot andere 

hypes, eenvoudig tot een 

succesverhaal te maken. 

Ook de enorme som geld 

die Peking in het project 

steekt, valt op. China koopt 

er kennis, afzetmarkten en 

invloed mee. Illustratie: Barry Hage
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nvesteren in Nieuwe Zijderoute
Gheysen, operationeel directeur van KZT Express voor 
Europa. Transport is slechts het middel. ‘China wil 
meer invloed, wil meer actieve deelname in de wereld-
handel.’ De operationeel directeur wijst erop dat de Zij-
deroute China, India, Europa, Rusland en Afrika met el-
kaar verbindt. ‘75% van de wereldbevolking woont in 
het gebied waar de Chinezen nu aan het werk zijn. Het 
gaat dus niet enkel om transport, het gaat om veel 
meer.’
De Nieuwe Zijderoute die China met Europa verbindt 
is een feit, stelt Gheysen. De volumes zijn er en ze wor-
den alleen maar groter. ‘We hebben al meer dan dui-
zend treinen die in Nederland aankomen. Ze gaan al 
voor meer dan de helft vol terug naar China en dat zal 

alleen maar groeien. Het is een wereld van kansen voor 
fi rma’s die aan export doen.’

Pluspunt
De trein is voor het vervoer van de lading duidelijk 
goedkoper dan luchtvracht en maar weinig duurder dan 
zeevracht. Het voordeel is echter dat het transport per 
spoor veel sneller is dan per schip, een pluspunt dat 
duidelijk opweegt tegen de iets hogere kosten.
Het is daarom geen wonder dat intussen een groot aan-
tal investeerders voor logistieke projecten langs het tra-
ject in de rij staan. Zo wordt onder regie van het Chinese 
staatsbedrijf China Merchants Group in Wit-Rusland 
een groot industrieel gebied ontwikkeld. Het logistieke 

centrum wordt gebouwd op een ‘perceel’ van 91 km2 en 
moet in 2020 in een eerste fase van 350 hectare klaar zijn. 
Er zijn echter ook nog uitdagingen. Experts zien vooral 
de overgang tussen het West-Europese spoorsysteem 
en dat in Rusland als een forse hindernis. Vanwege het 
verschil in spoorbreedte moeten containers op andere 
wagons overgebracht worden. Daarnaast vormt een 
groot aantal bouwactiviteiten in Polen een vertragende 
factor. Volgens kenners zou een trein, indien de conges-
tie op het spoor in West-Europa wordt weggenomen en 
de transitie aan de grens sneller verloopt, in 8 dagen van 
China naar Duisburg moeten kunnen rijden. Op dat 
moment wordt de trein pas echt een serieus alternatief 
voor de luchtvaart.

Kun Ming
Nan Ning

Sheng Zhen

Xia Men

Yi Wu

Ning Bo

Shanghai
Wu Han

CHENGDU - TILBURG - ROTTERDAM EXPRESS

Nederland

Tilburg

Rotterdam

Chengdu
China
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New Silkway Logistics is een joint- 
venture van drie gerenommeerde  
logistieke dienstverleners: H. Essers, 
KLG Europe en Royal Wagenborg, zo legt 
Manager Business Development Paul Bak-
ker uit. Op de weg concurreren de drie par-
tijen, maar op het spoor werken ze nauw 
samen. “We waren alle drie in verschil-
lende gradaties actief in China en hadden 
daar eigen kantoren en warehouses.”
Van China naar Europa gaat afdoende la-
ding, terug is sprake van onbalans. Een 
klant vroeg de partijen om een goede 
spoorservice op te zetten, inclusief dien-
sten als inklaringsprocedures in de diver-
se landen en bij de verschillende Chinese 
provincies, track and trace, temperatuur-
logging en assistentie bij het quarantaine-
proces. New Silkway Logistics was gebo-
ren.
Na diverse testen gaan inmiddels twintig 
tot vijftig containers per week eastbound 
en westbound. In vergelijking met lucht-
vracht is vervoer per spoor tien keer zo 
goedkoop. Vergeleken met zeevracht is 

spoorvervoer duurder, maar de doorloop-
tijd wordt met de helft ingekort. Bakker 
legt uit dat je bij de kostenberekening bo-
vendien niet van zeehaven naar zee haven 
moet rekenen, maar van laadpunt tot uit-
eindelijk lospunt. “Anders vergelijk je ap-
pels met peren. Zeevracht moet in China 
vaak nog ver het achterland in, met de 
spoorhubs in Yiwu, Chengdu, Chongqing, 
Wuhan en Yingkou zitten we dichter bij 
de markt. Dat is belangrijk, zeker nu die 
afzetmarkt steeds groter wordt. Door het 
capaciteitstekort op zee, zoeken verladers 
naar alternatieven. Ook zijn er bedrijven 
die sinds het faillissement van Hanjin be-
wust een spreiding van modaliteiten zoe-
ken voor hun waardevolle goederen.”
Er lopen verschillende routes van Euro-
pa naar China. De meest bekende is de 
noordelijke route via Rusland. Een andere 
route loopt via Wit-Rusland, Rusland en 

Kazachstan. In beide gevallen vraagt de 
route om veel handelingen. Zo moeten bij 
de grens de containers worden overgesla-
gen op een andere wagon vanwege de af-
wijkende spoorbreedtes.
Een derde route, minder frequent ge-
bruikte route loopt via Turkije, Armenië,  
Azerbeidzjan, Turkmenistan, Oezbekistan 
en Kazachstan naar China. Door deze rou-
te te gebruiken ontlopen bedrijven het 
Russische embargo op West-Europese 
producten.

Verschillende Chinese provincies sub-
sidieren het spoorvervoer momenteel, 
volgens Bakker is de Zijderoute echter 
ook rendabel zonder overheidsgeld. 
“Dat zal ook aan de hoeveelheid afvaar-
ten en hoeveelheid retourlading liggen. 
Maar we denken dat we afdoende lading 
oostwaarts krijgen. Het gezamenlijke net-

werk van H. Essers, Wagenborg en KLG is 
Europa -dekkend, in bijna ieder Europees 
land hebben we een warehouse. In de toe-
komst willen we volumes bundelen en ei-
gen treinen laten rijden, 45 ft containers 
zijn ideaal voor op de trein. Door goede 
contacten bij de Chinese operators kun-
nen we snel opschalen. Bovendien bieden 
we ook diensten naar Zuid-Korea en Japan. 
Retour hebben we stromen uit Cambodja 
en Vietnam.”

De Nieuwe Zijderoute: met de trein naar China
Lading vervoeren van of naar 

China? Kies dan voor het spoor. 

Meerdere malen per week bieden 

de initiatiefnemers van New Silkway 

Logistics een verbinding van Europa 

naar China aan en vice versa. In  

16 tot 18 dagen staat de lading  

(20’, 40’ ft en 45’ ft containers, FCL  

en LCL) op de gekozen terminal.

vlnr. Maarten Möller, Erik Loijen, Paul Bakker 
van New Silkway Logistics.

New Silkway Logistics
Columbusweg 10, 5928 LC Venlo
Tel.: +31 (0) 77 3598600
E-mail info@newsilkwaylogistics.com
Website: www.newsilkwaylogistics.com

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

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

-  fcl/lcl/rc/br/cv

-  vaste afvaarten

-  snelle transittijden

-  huis-huis

-   andere havens  

op verzoek

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR

Coldstorage  |  Warehousing  |  Stevedoring  |  Forwarding  |  Agency

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

Adverteer ook in 
NT Dossier

Bel: 010 280 10 25
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Nieuwe Zijderoute is 
chequeboek-diplomatie
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SEBASTIAN REIMANN, ADJUNCT HOOFDREDACTEUR DVZ

Bedrijven als DP World en China 
Merchants kunnen het zich 

permitteren gigantische logistieke 
complexen in de steppen van Azië 

te bouwen. Europese 
ondernemingen kunnen dat 

voorlopig niet. 

H et zogenoemde Rijk van het Midden 
wordt steeds actiever westelijk van 
de eigen landsgrenzen. Het meest 
pregnante voorbeeld daarvan is de 
snelle opbouw van de Nieuwe Zijde-
route. De Chinese regering heeft 

deze ooit historische handelsroute, in de vorm van 
het Obor-initiatief (One Belt, One Road) nieuw leven 
ingeblazen. De strategie van China behelst echter veel 
meer dan alleen een spoorverbinding tussen West-
Europa en China. Op steeds meer plekken verovert 
het land bruggenhoofden. Denk aan Griekenland, 
waar de haven van Piraeus in Chinese handen is, of 
Wit-Rusland waar Chinese investeerders bij Minsk 
het Great Stone-logistieke park aanlegden. Maar ook 
de haven van Hambantoto (Sri Lanka) en een spoor-

verbinding in Laos zijn met Chinees geld aangelegd. 
Kortom: tientallen landen mogen zich verheugen op 
Chinese investeringen in de infrastructuur. Verwacht 
wordt dat Peking uiteindelijk tot een biljoen dollar in 
Obor zal investeren.

Zeggenschap
China stelt zich daarbij beslist niet slechts als stille in-
vesteerder op, maar verschaft zich door middel van zijn 
door de staat gecontroleerde bedrijven Cosco, China 
Merchants en Sinotrans direct zeggenschap over infra-
structuur in andere staten. De genoemde ondernemin-
gen baten reeds een groot aantal havens, achterland-
terminals en logistieke bedrijfsterreinen uit. En dit niet

LEES VERDER OP PAGINA 14 
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alleen aan de eindpunten van de Zijderoute, maar ook 
langs de verschillende trajecten.
We moeten ons echter niets (laten) wijsmaken. Peking 
doet dit alles niet om ontwikkelingshulp te geven aan 
landen in fi nanciële nood. En ook niet als voorvechter 
van een wereldwijde vrijhandel. Nee. De Chinese rege-
ring bedrijft met het Obor-initiatief chequeboekdiplo-
matie par excellence. Er wordt cash geld uitgereikt om 
afzetmarkten te claimen, kennis te kopen en voor direc-
te invloed in de politiek van andere staten.
Het is interessant te bekijken welke niet-Chinese par-
tijen op de Zijderoute-trein zijn gesprongen. Ten eerste 
zijn dat verschillende Arabische investeerders, met 
name DP World. Net als de Chinese ondernemingen 
heeft ook deze haven- en logistieke onderneming een 
door de staat bepaalde strategie. In dit geval gaat het 
niet zozeer om het verkrijgen van kennis, maar passen 
de investeringen in de strategie van het emiraat Dubai 
om minder afhankelijk te worden van de olie-inkom-
sten en in plaats daarvan uit te groeien tot een logistie-
ke draaischijf in het Midden-Oosten.

Er verstrijkt bijna geen week waarin Ahmed bin Sulyem, 
de CEO van DP World, niet met een regeringsleider er-
gens op de wereld over de aanleg van een logistiek be-
drijventerrein (liefst in combinatie met een vrijhan-
delszone) spreekt. Het te kopiëren voorbeeld is dan de 
logistieke infrastructuur van Dubai. Sinds eind septem-
ber was de topman al in Senegal, Mali, Ghana, Algerije 
en de Dominicaanse Republiek. In Kazachstan is het DP 
World dat in de vorm van Khorgos Gateway een grote 
inlandterminal bouwt, en in Baku (Azerbeidzjan) legt 
het bedrijf een haven aan. 

Samenwerkingsverbanden
Europese logistieke ondernemingen zoeken we te ver-
geefs in het lijstje investeerders in de projecten die met 
Obor samenhangen. Duisport (de haven van Duisburg) 
neemt, zoals het er nu uitziet, als een van de weinige 
Europese ondernemingen, wel deel aan verschillende 
samenwerkingsverbanden en een enkele joint venture 
met Chinese partners. Maar beperkt door de gekozen 
bestuursvorm wel het fi nanciële risico. Andere Europe-
se logistieke partijen, denk aan APM Terminals, Euro-
gate of HHLA, zijn nog niet actief in of met Obor.
Naar verwachting is deze afwachtende houding niet 
onverstandig. Bij de hype die de Zijderoute óók is, mag 
niet vergeten worden dat het bedrijven van handel in 
Centraal Azië bepaald niet zonder risico is. De meeste 
landen in de regio beschikken bepaald niet over een 
stabiele economie. En eerlijkheid gebiedt te zeggen 
dat het marktpotentieel in landen als Kazachstan, Kir-
gizstan, Oezbekistan en Turkmenistan met nog geen 
70 miljoen inwoners eigenlijk beperkt is. Onderne-
mingen als DP World en China Merchant kunnen het 
zich dan weliswaar permitteren grote logistieke com-
plexen in de steppe aan te leggen, maar het risico van 
een miskoop is beslist niet klein. Aandeelhouders van 
Europese ondernemingen zullen meer aarzelingen 
hebben bij het goedkeuren van een dergelijke investe-
ringsaanvraag.
Voor West-Europese bedrijven gaat het uiteindelijk 
toch wel om investeringen aan de beide eindpunten van 
de Zijderoute en het verkeer daartussen, en veel minder 
om investeringen langs het traject. West-Europese ex-
pediteurs, transportbedrijven en spooroperators zijn 
goed vertegenwoordigd in het transport over de route. 
Kansen zijn er ook voor overslagbedrijven genoeg. Niet 
zozeer in de steppe van Kazachstan, maar vooral daar 
waar het Russische en het Europese spoornet elkaar ra-
ken. Op dit moment is juist die grensovergang proble-
matisch. Een alternatief voor de grensovergang bij 
Brest is beslist welkom.
Kansen zijn er ook als het gaat om de verbinding met 
Iran, die op dit moment nog in opbouw is. Juist omdat 
westerse ondernemingen in het land een veel betere re-
putatie hebben dan hun Chinese concurrenten.

Een afwachtende houding 

is niet onverstandig.

Chequeboek
DOORLEES VAN PAGINA 13 

ONE BELT - ONE ROAD

www.railink.com.cn

> Block Train Services

> FCL and LCL Consolidation Service

> Container Management

> Project Cargo

> Industry Consulting

> Value Added Service
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RETOUR TILBURG CHINA
Op de railterminal in Tilburg 

worden treinen geladen en 

gelost die ingezet worden op 

de Nieuwe Zijderoute. Dat 

Peking de spoorverbinding als 

iets groots ziet, blijkt wel uit 

het opschrift op de container, 

want het tracé tussen 

Chengdu en Europa is ‘Silk 

Road to the World’.

Foto: Ries van Wendel de Joode

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Wetra EDC in Nieuw Amsterdam 

heeft de eerste New Generation 

Scania met een G cabine in 

Nederland in ontvangst genomen. 

De 370 pk trekker gaat in de 

regionale distributie rijden, 

Benelux en een beetje Duitsland. 

Voor de uitrusting op het 

dashboard is gekozen voor het 

premium infotainmentsysteem, 

met DAB+ en bluetooth en een 

goede navigatie.

VTS Transport & Logistics krijgt 

een nieuw farma warehouse in 

Boxmeer. De oplevering staat 

gepland voor 1 december 2018. 

VTS is gespecialiseerd in het 

internationale, temperatuurge-

controleerde transport van 

farmaceutische producten binnen 

Europa, Rusland en Turkije. Het 

nieuwe warehouse heeft een 

capaciteit van meer dan 25.000 

pallets en biedt opslag aan op 

temperaturen tussen de -40 en 

-25 graden Celsius(diepvries);  

tussen de +2 en +8 graden 

Celsius(koel) en tussen de +15 en 

+25 graden Celsius.

European Gateway Services (EGS) 

is de in achterlandvervoer en 

aanverwante dienstverlening 

gespecialiseerde dochteronderne-

ming van Hutchison Ports ECT 

Rotterdam. EGS beschikt al jaren 

over een eigen truckafdeling, 

Maasvlakte Transport (MVT), die 

containers vervoert in voorname-

lijk de regio Rotterdam. Ter 

vernieuwing van de vloot werden 

onlangs tien nieuwe MAN TGS 

26.420 6x2/4 BLS LX trucks in 

gebruik genomen. Een aspect van 

het werk van MVT is dat de trucks 

meest korte afstanden afl eggen. 

De voertuigen en chauffeurs van 

MVT worden in ploegendiensten 

ingezet.

Van der Vlist Transportgroep 
breidt uit in Schelluinen. Voor het 

einde van het jaar verhuizen 

verschillende business units van 

het zwaar transportbedrijf naar 

de nieuwe vestiging. De reden 

daarvoor is dat Van der Vlist 

groeit. Dat betekent meer 

materieel en extra personeel, 

waardoor de vestiging in Groot-

Ammers meer ruimte nodig heeft. 

Er is 20.000 m2 grond aange-

kocht, maar het is de bedoeling 

dat deze op termijn met nog eens 

twee hectare aan de westzijde 

wordt uitgebreid. Het hoofdkan-

toor van Van der Vlist blijft in 

Groot-Ammers.

DEF Transport B.V. uit Tilburg was 

onlangs met spoed op zoek naar 

vier trucks om het bestaande 

wagenpark mee uit te breiden. 

Jong gebruikt en van Mercedes-

Benz waren onder meer de eisen. 

Uit de grootste database voor 

in- en verkoop van gebruikte 

bedrijfswagens in Europa van 

TruckStore werden vier Actros 

1842 LS trucks geselecteerd die 

twee weken later al in gebruik 

werden genomen.

Cargoboss en Van Daalen 
Transport zijn twee familiebedrij-

ven die al meer dan 25 jaar 

gevestigd zijn op het Transport-

centrum Westland. Ze staan nu 

onder leiding van de vierde 

generatie. Eind 2015 kochten de 

bedrijven de opstallen en grond 

van de naastgelegen buurman. Er 

werd gesloopt en het bestaande 

koelhuis met 1.600 palletplaatsen, 

zeven docks en kantoren werd 

opgeknapt en gereed gemaakt 

voor verhuur. Karsten Europe 

maakt inmiddels volledig gebruik 

van dit gebouw. Begin oktober 

werd gestart met de bouw van 

een crossdock loods. In dit 

nieuwbouwproject wordt een 

geconditioneerde loods met 

twaalf dockshelters gebouwd die 

naar verwachting al eind eerste 

kwartaal van volgend jaar in 

gebruik kan worden genomen. 

 

Breewel Transport heeft onlangs 

zeven Renault Trucks T-trekkers 

met Sleeper Cab in gebruik 

genomen. Vorig jaar werden er al 

vijf van dezelfde trekkers bij de 

Frankrijk-specialist afgeleverd, een 

Renault Trucks-bakwagen is nog in 

bestelling. De confi guratie en 

uitvoering van de Renault Trucks T 

Sleeper cab, met 380 pk motorver-

mogen, is afgestemd op zowel 

lange afstanden als fi jnmazige 

distributie. Breewel vervoert 

dagelijks verse bloemen en planten 

vanuit zijn logistieke centrum in 

Hazeldonk naar de vijf eigen 

depots in Frankrijk. Van daaruit 

distribueren de nieuwe Renault-

trucks de goederen naar groothan-

dels en winkels in heel Frankrijk. 

Het totale wagenpark van Breewel 

beslaat 200 eenheden.

BEDRIJFSNIEUWS

HARBIN

ZHENGZHOU

XI’AN

CHENGDU

CHONGQING

BEIJING

KASHGAR

PRAGUE

BUDAPEST

LÓDZ

KHORGOS

MOSCOW
KAZAN

ANTWERP

NOVOSIBIRSK

YIWU

RUSSIA

CHINA

INDIA

KAZAKHSTAN

IRAN

TURKEY

MONGOLIA

BANDAR ABBAS

AKTAU

BAKU

POTI

LONDON

MADRID BELGRADE  

ANKARA

ISTANBUL

TEHRAN

DUISBURG

ROTTERDAM

HAMBURG

WARSAW

MINSK

KOLKATA

DOESJANBE

BISHKEK

ALMA-ATA

ALASHANKOU

URUMQI

SHANGHAI

GUANGZHOU

LANZHOU

Ontdek de voordelen van NUNNER Logistics’ eigen bloktrein verbinding tussen China en Europa. 
We bieden zowel FCL, LCL als temperatuurgecontroleerd aan en hebben wekelijks vaste vertrekdagen. 
Het is een snelle en kostenefficiente service: de helft van de transittijd van zeevracht, een zesde van 
de kosten voor luchtvracht. De “NUNNER Silkroad” levert uw waardevolle goederen vanuit China naar 
Europa (en v.v.) economisch en snel. Vanaf begin 2018 een eigen trein naar Amsterdam!

www.nunner-silkroad.com

Northern silk road

Southern silk road

Connections / shortcuts

• Goedkoper dan luchtvracht, sneller dan zeevracht
• Sterk netwerk in China
• Eigen railwayterminal in Amsterdam
• Snelle en betrouwbare terminal-terminal lead times:
 12 dagen tot Moskou, 16 dagen tot Duisburg, 
 17 dagen tot Amsterdam (vanaf januari 2018)
• Korte looptijd heeft een positieve invloed op uw 
 voorraadkosten en uw levertijden
• Voor- en natransport in China en Europa
• Pro-actieve communicatie met dagelijkse status updates
• Hoge veiligheidsstandaard

DISCOVER THE NUNNER SILK ROAD ADVANTAGE
HOOFDSPONSOR NT SILKROAD EVENT • ANTWERPEN • 26 OKTOBER 2017
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Onderweg naar verre planeten

gebruiken we enorme zonnezeilen.

FOLKERT NICOLAI

Elon Musk gaat pakjes per raket 
binnen een half uur vervoeren 
tussen New York en Sjanghai. Zijn 
bedrijf SpaceX wil UPS en Fedex, 
met hun vliegtuigen, fl ink op de 
huid zitten.

Ga er maar aan staan, Elon Musk. 
De Canadees-Amerikaanse uitvin-
der en ondernemer kondigt aan een 
pakketdienst te beginnen met ra-
ketten die in een half uur van New 
York naar Sjanghai vliegen en een 
payload van 150 ton kunnen meene-
men. Dat moet gebeuren met de Big 
Falcon Rocket, die trouwens binnen 
vijf jaar ook twee mensen naar Mars 
moet brengen om er een permanen-
te basis te vestigen.
Met die 150 ton denkt Musk, de top-
man van ruimtevaartbedrijf SpaceX, 
met zijn raketten de veel lager vlie-
gende expresvervoerders, zoals UPS 
en Fedex, serieuze concurrentie te 
kunnen aandoen.
Eens even kijken hoe je zoveel lading 
in de stratosfeer krijgt. We nemen er 
de Saturnus V-raket bij, tot dusver de 
grootste raket die de mensheid met 
succes de ruimte in heeft gebracht. 
Die werd door de NASA gebruikt tus-
sen 1967 en 1973, was met 110,6 me-
ter vrijwel even lang als de Utrechtse 
Domtoren, woog bij de start 3.000 
ton, bracht astronauten naar de 
maan en ruimtelaboratium Skylab in 
1973 in een baan om de aarde.
Deze drietraps gigant, waarvan elke 
lancering – in de jaren zestig! – 185 
miljoen Amerikaanse dollar kostte, 
inclusief bouw van de raket, trans-
port en brandstof, had een maximale 
‘payload’ van 140 ton bij een ‘Low
Earth Orbit’ (LEO), een lage om-
loopbaan rondom onze planeet. De 
nuttige lading die naar de maan kon 
worden meegenomen, woog maxi-
maal 47 ton en bestond uit de derde 
trap, de voor het retourtje maan be-
nodigde raketbrandstof, de capsule, 
de maanlander ‘Lunar Module’ en, 
niet te vergeten, de bemanning en 
hun voorraad zuurstof, voedsel en 
water.

Tankstop onderweg
De Saturnus V is overigens nooit 
voor een LEO gebruikt, dus die 140 
ton payload voor zo’n lage baan is 
theoretisch. De Sovjet-Unie nam in 
de jaren zestig proeven met een va-
riant, die 23,5 ton aan payload naar 
de maan had moeten brengen, 
maar heeft er nooit één de ruimte 
in gestuurd. De Amerikaanse Space 
Shuttle, die onder meer de ruimte-
telescoop Hubble in een omloop 
om de wereld bracht, had een pay-
load van een kleine dertig ton. Dit 
ruimtevoertuig kon wel, net als de 
tegenwoordige ruimtetoestellen 
van onze ‘Musketeers’, weer veilig 
in de aardse atmosfeer terugkeren 
en als een vliegtuig landen. De 
jongste raketten van SpaceX doen 
dat overigens à la Kuifje (Hergé, 
Raket naar de Maan). Ze komen 

letterlijk op hun pootjes terecht.
Eens verder kijken. Een vrachttoe-
stel van het type Antonov, de kracht-
patser in de luchtvaart, kan 250 ton 
betalende lading de lucht in krijgen 
en door de aardse lagere atmosfeer 
transporteren. Er is echter een ver-
velende ‘trade off ’ tussen het totale 
startgewicht (vliegtuig plus kerosi-
ne en betalende lading) versus de af 
te leggen afstand. Voor een grotere 
afstand, zonder tussenlanding om 
bij te tanken, is meer brandstof no-
dig, wat de payload beperkt. Het 
startgewicht van een moderne 
Boeing-747 komt op maximaal zo-
wat vierhonderd ton, maar bij het 

vervoer van zware vracht kunnen 
daarmee geen zeer lange afstanden 
worden gevlogen zonder tankstop 
onderweg.
Elon Musk is met zijn pakketver-
voer door de lage ruimte dus een 
echte pionier, maar dat is de in 1971 
in Pretoria (Zuid-Afrika) geboren 
ingenieur op meer gebieden. In 1995 
begon hij met broer Kimbal inter-
netbedrijf Zip2, waarvoor hij van va-
der Errol 28.000 dollar leende. 
Deze online-stadsgids in de VS 
werd niet lang daarna aan Compaq 
verkocht voor 307 miljoen dollar, 
waaraan Elon 22 miljoen dollar 
overhield.

Tesla
Daarna liet de innovatieve onderne-
mer een nieuwe start-up, X.com,
fuseren met een soortgelijke onder-
neming tot PayPal, het internet-be-
talingssysteem dat in 2002 voor an-
derhalf miljard dollar werd gekocht 
door eBay. Aan die deal hield Musk 

165 miljoen dollar over. Later stapte 
Musk in Tesla, de fabrikant van elek-
trische auto’s, in SolarCity, dat de 
verkoop van zonnepanelen bevor-
dert, en in het project Hyperloop, 
voor snel buisleidingvervoer, waar-
mee nu ook in Nederland proeven 
worden genomen.
Een jaar voor de eBay-deal uit 2002 
had Musk al zijn grote project ‘Oa-
sis Mars’ aangekondigd, dat voorzag 
in de kolonisatie van de rode pla-
neet door de mensheid. In juni 2002 
begon hij Space Exploration Tech-
nologies, oftewel SpaceX, met het 
hoofdkantoor in het Californische 
Hawthorne. Er werden raketten en 

motoren ontwikkeld en in de ruim-
te gebracht. In 2006 benaderde de 
NASA Musk voor de ontwikkeling 
van de Falcon 9, een raket die astro-
nauten en lading naar de ruimte kon 
brengen.
In 2008 sloot de Amerikaanse ruim-
tevaartorganisatie met SpaceX een 
contract – waarde 1,6 miljard dollar – 
om twaalf vluchten met de Falcon en 
ruimtevoertuig Dragon uit te voeren 
naar het internationale ruimtelabo-
ratorium ISS. In 2014 bracht SpaceX 
behalve vracht ook astronauten naar 
ISS. Daarvoor was personenvervoer 
naar het ruimteschip voorbehouden 
aan Russische raketten.
De Falcon 9 kan een payload aan van 
vijftien ton. Er wordt nu gesleuteld 
aan de Falcon Heavy Rocket, met 
een payload van 75 ton. Met de Big 
Falcon Rocket wil Musk dus toe 
naar een payload van 150 ton, het 
tienvoudige van de huidige Falcon 
9. Daarbij wordt gebruikgemaakt 
van een raket die uit een legering 

van aluminium en lithium bestaat, 
waarmee het startgewicht wordt 
beperkt, en van Merlin 1D-motoren 
onder de raket, waarvan er negen 
onder aan de onderste trap van de 
raket worden opgehangen. Er zijn er 
inmiddels ruim honderd van gepro-
duceerd en ze kunnen elk veertig 
zware auto’s optillen.
De Merlin geldt in kringen van ex-
perts als de raketmotor die de hoog-
ste stuwkracht oplevert in verhou-
ding tot het gewicht van de totale 
raket. De eerste trap van de twee-
trapsraket kan op zee, op zoge-
noemde drone-schepen, worden 
opgevangen met behulp van lan-
dingspoten en remraketten. Er zijn 
met de Falcon 9 inmiddels ruim een 
dozijn satellieten in een omloop om 
de aarde gebracht. Ze worden gelan-
ceerd op het Kennedy Space Center 
in Florida, het vroegere Cape Cana-
veral, waar de Saturnus V de ruimte 
in werd gebracht.
Daarmee is de cirkel rond. In een 
halve eeuw tijds heeft de rakettech-
nologie reusachtige vooruitgang ge-
maakt. Misschien moeten we nog 
veel verder teruggaan in de tijd. In 
1865 kwam het visionaire boek De la 
Terre à la Lune van Jules Verne uit. 
In Tampa, Florida, werd in dit sci-
encefi ction-verhaal een kanon inge-
graven in de aarde met een loop van 
270 meter lengte en een kaliber van 
2,7 meter, waar een wat benauwde 
ruimtecapsule, feitelijk een grote 
kogel met zitplaatsen voor enkele 
passagiers, een hond en een plankje 
met boeken, in paste.

Elf km per seconde
Het projectiel moest, zo berekende 
Verne (met hulp van anderen), in 
de loop van het kanon al een snel-
heid bereiken van elf kilometer per 
seconde om het Lagrangepunt te 
halen, de plaats in de ruimte waar 
de zwaartekracht van aarde en 
maan exact gelijk zijn. Daarmee zat 
Verne er niet ver naast. De ont-
snappingssnelheid van een niet ge-
motoriseerd voorwerp, zoals een 
kogel, aan de aardse gravitatie be-
draagt ongeveer 40.000 kilometer 
per uur, wat Isaac Newton overi-
gens in de zeventiende eeuw al be-
rekende.
Dat alles weet Elon Musk natuurlijk 
ook wel. Zijn pakketraketten heb-
ben eigen motoren en hoeven voor-
eerst niet naar Mars, zodat de voor 
de lancering benodigde energie be-
perkter kan blijven. Om naar Mars 
te reizen is meer energie nodig, 
maar de mensheid heeft de afgelo-
pen decennia geleerd om juist de 
zwaartekracht van aarde en maan te 
benutten als centrifugale kracht, 
die het ruimtevoertuig een versnel-
ling geeft. En onderweg naar verre 
planeten? Dan gebruiken we, Musk 
is daar ook allang achter, reusachti-
ge zonnezeilen, die de energie di-
rect van de zon aftappen. Wedden 
dat het pakketvervoer naar Mars 
over een aantal jaren ook de ge-
woonste zaak van de wereld is?

Elon Musk: Hoezo, morgen 
dat pakketje brengen?
RAKETPOST  New York-Sjanghai in een half uurtje

Met zijn 

pakketvervoer 

door de lage 

ruimte toont Elon 

Musk zich weer 

een echte pionier. 

Foto: Wikimedia
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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

In Zuid-Korea wordt 

gewerkt aan sluisdeuren 

#nieuwezeesluis. Elke deur 

wordt 72 m lang, 11 m breed 

en 24 m hoog. http://bit.

ly/2yuqWkp

@HavenmeesterNZK 

GrootBrittannië verbiedt 

#weekendrust in de cabine 

per 1 november. Vanaf die 

datum wordt er beboet. 

@Truckstarnieuws 

Is there a future for 

scrubber technology? 

http://ow.ly/XsS630fPrcm  

via @plattsshipping More 

on environment & Sulphur 

2020 cap at #Europort

@Europort2017 

Innovatie in de industrie van 

Rotterdam, waar liggen de 

kansen? Op 16/11 gratis 

masterclass Digitale 

transformatie: 

http://bit.ly/2yuXUB3 

@STCGroupNL 

Benieuwd naar de evene-

menten die plaatsvinden 

tijdens de Maritime Week 

#MW2017? Bekijk het 

overzicht op: 

http://ow.ly/v8wA30fNB1X  

@NLMaritiem 

In elk land minimumloon 

eisen is onuitvoerbaar 

(heerlijk voor advocaten!). 

Minimumloon igv cabotage 

is wellicht te handhaven.

@HVallenduuk

Nederlandse afzet van 

#trailers nadert het niveau 

van de hoogtijdagen #ING 

@INGnl_Economie  

 Blog: Het Multi Modal 

Event

 30 miljoen extra voor 

vergroening transport

 Strengere controles 

truckchauffeurs Benelux

 Maersk schrapt banen bij 

Hamburg Süd

 Containeroverslag groeit 

steeds sneller

 ‘Hopelijk maken we geen 

tweede Rastatt mee’

 Korte brand na explosie 

schip haven Rotterdam

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://
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De Falcon 9 raket kan 

een payload aan van 

vijftien ton. SpaceX 

werkt aan een raket 

met tien keer die 

capaciteit.

Foto: Reuters/

Joe Skipper
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HAVENDEBAT AMSTERDAM    
2 NOVEMBER 
Er wordt gediscussieerd over twee 

onderwerpen: wordt het belang van 

de haven in Amsterdam voldoende 

onderkend? En: Energietransitie: 

tempo en richting. Ontmoet uw col-

lega’s uit de haven en praat mee. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

EUROPORT  
7 T/M 10 NOVEMBER 
Europort wordt iedere twee jaar ge-

organiseerd en heeft een kwalitatief 

hoogwaardig beursprogramma, dat 

circa 30.000 bezoekers en ruim 

1.100 exposanten trekt. Ook dit jaar 

zijn er weer masterclasses.

• europort.nl 

SEMINAR KETENFINANCIERING 
IN TRANSPORT EN LOGISTIEK
8 NOVEMBER 
Ketenfi nanciering is een verzamel-

naam van fi nancieringsvormen tus-

sen bedrijven in de leverantieketen. 

Logistieke dienstverleners krijgen 

hier steeds meer mee te maken.

• ing-events.nl

KENNISSESSIE LOGISTIEK 
WERKT    
16 NOVEMBER 
De sector groeit, de arbeidsmarkt is 

krap. Hoe vind en houd je goede 

nieuwe medewerkers? Een aantal 

werkgevers vertelt in masterclasses 

hoe zij het aanpakken. 

• logistiekmiddenbrabant.nl 

ZEELAND CONNECT MEET UP
22 NOVEMBER  
Wat zijn de logistieke trends? Wat 

betekent dit voor Zeeland? Wij da-

gen u uit logistieke ideeën en uitda-

gingen met ons te delen. Met onder 

andere themasessies over actuele 

logistieke onderwerpen.

• zeeland-connect.nl/agenda

AGENDA

RAAD & RECHT

Eindelijk zijn ze eruit in Den Haag. Deze week treedt de nieuwe 
ministersploeg aan. Met Cora van Nieuwenhuizen als minister 
van Infrastructuur en Waterstaat kan een begin gemaakt wor-
den met nieuwe plannen voor de logistieke sector. Is dat ook 
zo? Het regeerakkoord geeft erg weinig uitsluitsel. 
 
Eerst maar het zoet. Er komt extra geld voor het versneld 
aanpakken van knelpunten in het wegennet. Vooral rond de 
grote steden in de Randstad en de verkeersaders van en naar 
het zuiden, oosten en noorden. Zowel voor distributie als voor 
internationale activiteiten is dat goed nieuws. Daarnaast wil het 
kabinet extra inzetten op spoorvervoer en binnenvaart om de 
groei van het wegvervoer deels op te vangen. De bijbehorende 
maatregelen zijn echter mager. De gebruiksvergoeding voor het 
spoor zal ‘in de pas lopen met die in de buurlanden’. Ik weet 
eerlijk gezegd niet wat dit betekent. Inzet van de binnenvaart 
wordt gestimuleerd door betere afstemming van tijden van 
brug- en sluisbediening, wat vooral een bevestiging lijkt van be-
leid dat al in veel regio’s zoals Overijssel is doorgevoerd. Hier 
dus niet veel nieuws aan de horizon.
 
Het meest in het oog springend is de invoering van tol voor 
het vrachtverkeer. De opbrengsten hiervan worden deels aan 
de bedrijven teruggegeven via lagere motorrijtuigenbelasting. 
Daarnaast komen extra middelen beschikbaar voor innovatie 
en verduurzaming. Dit laatste vraagt om concrete plannen; een 
mooie uitdaging voor bedrijfsleven en de kennisinstituten in 
het vervoer. Tegelijkertijd is een besluit voor de invoering van 
rekeningrijden voor personenauto’s op de lange baan gescho-
ven. Dit zal ongetwijfeld betekenen dat de sterke groei van 
het personenverkeer de komende jaren zal doorzetten en de 
bereikbaarheid verder onder druk komt te staan. Het Mobili-
teitsbeeld 2017, dat het Kennisinstituut voor Mobiliteit deze 
week publiceert, bevestigt dit beeld. Uit deze studie blijkt dat 
de komende jaren de groei van de fi les door zal zetten, zelfs 
met de extra investeringen in infrastructuur van het nieuwe 
kabinet. De politieke keuze om af te zien van rekeningrijden 
heeft jammer genoeg grote gevolgen voor de bereikbaarheid en 
leidt tot hogere kosten voor het logistieke bedrijfsleven. Een 
gemiste kans.
 
Opvallend is ook wat ontbreekt in het regeerakkoord. Drie 
zaken vallen op. Allereerst dat nergens in de tekst de term 
logistiek terug te vinden is. De belangrijke economische functie 
van logistiek en de mainports Rotterdam en Schiphol komen 
niet of nauwelijks aan de orde. Ook ontbreekt logistiek in de 
uitwerking van het topsectorenbeleid. De focus verschuift naar 
drie grote maatschappelijke thema’s: energietransitie en duur-
zaamheid, landbouw, water en voedsel en hightech industrie. 
Tenslotte blijft het Rijk afwezig in de discussies over stadslogis-
tiek en harmonisatie van regelgeving in binnensteden. De inzet 
blijft beperkt tot harmonisatie van de milieuzones, de rest blijft 
onbenoemd.
 
Een stevige lobby door het logistieke bedrijfsleven lijkt op 
z’n plaats. De sector komt er bekaaid af in het regeerakkoord. 
Bedrijven worden geacht fors te investeren in verduurzaming, 
de bereikbaarheid zal verder verslechteren en de aandacht voor 
logistiek als economische factor ontbreekt. Werk aan de winkel 
dus.

PETER COLON, CONSULTANT
peter.colon@bciglobal.com

Werk aan de winkel

Feature

CHT

MULTI MODAL EVENT  Port of Zwolle krijgt een spoorterminal

Alle modaliteiten ken

 Robin van Leijen van TLN wordt ondervraagd door de dagvoorzitters. Foto: NT

MELS DEES / TOBIAS PIEFFERS

In samenwerking met Port of 
Zwolle organiseerde Nieuwsblad 
Transport het NT Multi Modal 
Event, afgelopen donderdag. 
Multi- en intermodaal transport 
werden uitgebreid belicht.
 
De burgemeester van Meppel, Ri-
chard Korteland – die overigens eer-
der in zijn loopbaan havenwethou-
der in Papendrecht was – opende 
niet alleen de bijeenkomst, maar 
kwam ook meteen met een nieuw-
tje: Port of Zwolle krijgt een spoor-
terminal, zodat de havenregio tri-
modaal zal worden ontsloten. Dit is 
van belang voor de drie havens die 
samen Port of Zwolle vormen 
(Kampen, Zwolle en Meppel). Het 
gaat immers goed met de transport-
sector en in combinatie met het be-
lang van duurzaam transport kan 
ook Port of Zwolle maximaal profi -
teren van de groei.
Dat het goed gaat in de sector meld-
de ook onderzoeker Onno de Jong 
van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam in zijn bijdrage aan het congres. 
‘Het containertransport is daarvoor 
de absolute groeimotor, bevestigen 
ook de derdekwartaalcijfers van het 
Havenbedrijf Rotterdam’, aldus De 
Jong. Hij noemde het opvallend dat 
in de haven van Rotterdam die groei 
zich vooral sterk uit in de export. 
‘Rotterdam is traditioneel altijd een 
importhaven geweest en Antwerpen 
juist de exporthaven. Daar komt nu 
verandering in.’ 
Hoewel de transportsector omzet-
groei boekt over de gehele linie, zijn 
er ook tegenvallers te melden. De 
Jong doelde daarbij op het voorne-
men van de nieuwe regering een 
vrachtwagentol in te voeren. De we-
tenschapper verwachtte invoering 
niet voor 2022 (en daarmee na de 
regeerperiode van Rutte III).‘Ik be-
twijfel of de maatregel het gewenste 
eff ect zal hebben, namelijk een toe-
name in gebruik van schonere mo-
daliteiten zoals het spoor en de bin-
nenvaart. In Duitsland brengt de 
Maut jaarlijks 4,6 miljard euro in de 
staatskas, maar een daling in het ge-
bruik van wegtransport is niet te 
zien.’ 
Gelukkig was er ook goed nieuws 
voor wegvervoerders: de tarieven 
gaan weer omhoog. ‘Dat gaat overi-
gens wel gepaard met een toename 
van de fi ledruk, wat resulteert in 
een toename van het aantal verlo-
ren uren.’ Of de tariefstijging ook 
tot winstgroei leidt is daarom vol-
gens De Jong nog ongewis. Wel kan 
de toename in fi ledruk leiden tot 

een hernieuwde aanpak van knel-
punten in de infrastructuur.  
Duurzaamheid wordt een steeds be-
langrijker aspect in de bedrijfsvoe-
ring van transportondernemingen. 
Er zijn volgens De Jong drie vragen 
waar elke transportondernemer 
over na moet denken: Wat betekent 
het voor mijn modaliteit als de over-
heid een CO2-prijs invoert? Wat als 
autonoom varen en rijden de norm 
wordt? En wat als 3D-printing door-
zet en op grote schaal wordt ge-
adopteerd?

Achterland
De centrale positie van een haven als 
Port of Zwolle, tussen zeehaven en 
achterland, maakte het logisch busi-
ness developer Huib de Wit van 
Maersk uit te nodigen. We kennen 
Maersk immers niet alleen als rederij 
en eigenaar van terminals, maar ook 
als een partij die steeds meer achter-
landactiviteiten begint. Deze strate-
gie past bij de nieuwe opzet van de 
Deense onderneming, die recent is 
opgesplitst in een Transport- en een 
Energiedivisie. De bedrijven binnen 
de Transport en Logistiek divisie 
(Maersk Line, APM Terminals Dam-
co en Maersk Container Industry) 
zullen steeds meer één geïntegreerd 
bedrijf worden. De energiegerela-
teerde bedrijven worden verkocht. 
Richting het achterland wil de rederij 
concurreren op kosten, maar zich 
ook onderscheiden door transparan-

tie en het gemak van zakendoen, gaf 
De Wit aan. ‘Klanten krijgen real-
time inzicht in hun transportdata en 
er komt één aanspreekpunt voor de 
gehele keten.’ 
Om de congestie in de binnenvaart 
in de haven van Rotterdam op te 
lossen gaat Maersk Line meer sa-
menwerken met zusterbedrijf APM 
Terminals. Als oorzaak voor de pro-
blemen noemde Huib de Wit onder 
meer de toename van drie naar vijf 
diepzeeterminals, door de opening 
van RWG en APMT MV2. ‘Zo’n toe-
name heeft ook gevolgen voor het 
achterland’, stelde hij. ‘Barges moe-
ten meer terminals aanlopen, er is 
onzekerheid in de planning en er is 
sprake van een domino-eff ect. Een 
vertraging bij terminal A leidt ook 
tot vertraging bij terminals B, C en 
D.’ Maersk werkt nu aan een zoge-
noemd ‘bus-concept’ met dedica-
ted aanlopen op de terminals AP-
MT-R en APMT-MV2. 
De afname van invloed door derden 
en het vaste vaarschema van die 
‘busdienst’ moeten de betrouw-
baarheid van de doorstroom rich-
ting het achterland verbeteren. ‘Dat 
moet de voorspelbaarheid voor de 
klant vergroten’, meent De Wit. De 
‘busdienst’ is nog een concept en 
veel details moeten nog worden in-
gevuld. Wel gaf De Wit aan dat de 
dienst in eerste instantie alleen 
voor Maersk Line beschikbaar 
wordt. 
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INTERNATIONALE PLANNER 
MET NADRUK OP 
ENGELAND 
Wij zoeken een Internationale 

Transport Planner met bij 

voorkeur enige ervaring in het 

verzorgen van transport naar 

Groot-Brittannië. 

Vos Tranport  
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Deventer

(ASSISTENT) TRANSPORT-
PLANNER CONTAINERS 
Gezocht wordt een enthousiaste 

schakel tussen de klant en onze 

vervoerders. Beschik je over een 

fl exibele instelling en ben je 

betrouwbaar en servicegericht, 

kom dan het team versterken.

VTO Dubbeldam B.V. 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

EXPEDITEUR (FORWARDER) 
EXPORT 
Heb jij een passie voor logistiek 

en ben je communicatief sterk 

genoeg om langdurige klantrela-

ties op te bouwen? Solliciteer 

direct! 

Samskip  
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

MANAGER LOGISTIEKE 
DIENSTVERLENING 
AANVOERDERS 
Ben jij een ‘dienende’ leider met 

verstand van logistiek en zeer 

resultaatgericht? Wellicht is de 

functie van Manager LDA bij Royal 

FloraHolland in Rijnsburg een 

mooie job voor jou. 

Royal FloraHolland 
Opleidingsniveau: universiteit

Werkverband: fulltime

Locatie: Rijnsburg

VESSEL PLANNER 
Vormen logistieke vraagstukken 

een uitdaging voor jou en heb je 

kennis van containerlogistiek als 

Vessel Planner? Vaar dan met ons 

mee: solliciteer!

Samskip
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

TEAMLEIDER 
XPO opent een vierde nieuwe 

locatie in korte tijd, in Mijdrecht. 

In dit distributiecentrum verricht 

XPO de logistieke activiteiten voor 

een nieuwe grote retailer op de 

Nederlandse markt. 

XPO Logistics
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Mijdrecht

VACATURES
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Verbo Transport V.O.F.
Hoofddorp

Rechtbank Noord-Holland

Venix International B.V.
Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

DCF Transport
Rijswijk

Rechtbank Den Haag

Global Trans BVBA
Sint-Joost-ten-Node

Rechtbank Brussel

FAILLISSEMENTENnnen hindernissen

Het evenement vond plaats in het stadion van PEC Zwolle. Foto:NT

Bij de lokale expediteur staan nog 

steeds een fax en een typemachine.

Ook Robin van Leijen van TLN ging 
in op de congestie in de Rotterdam-
se haven. Hij gaf meerdere oorzaken 
voor de problemen. ‘Ten eerste is er 
een forse groei in de overslag. Daar-
naast zijn schepen groter geworden 
en de dienstregeling minder be-
trouwbaar, waardoor de terminals 
hoge piekbelastingen ervaren. Ten 
derde krijgen zeeschepen voorrang 
aan de kade, omdat zeeschepen be-
talen voor hun plek aan de kade en 

binnenschepen niet. En als laatste 
kan volgens Van Leijen de binnen-
vaart effi  ciënter worden georgani-
seerd.’  
De opmerkingen over congestie 
leidden tot reacties uit de zaal. Erik 
van de Kamp van APM Terminals 
zei zich niet te herkennen in de kri-
tiek van Van Leijen dat binnen-
schippers soms vertragingen van 70 
uur gemeld krijgen. ‘Volgens mij 
hebben wij zelfs geen vertragingen 
van meer dan 48 uur doorgegeven’, 
reageerde hij. Post Kogeko raadt be-
drijven ondertussen aan om te los-
sen bij Kramer en het laatste stukje 

naar de terminals via de weg te 
doen. 

Rastatt
Waar de binnenvaart worstelt met 
congestie in de haven, het wegver-
voer last heeft van fi les én van de 
aanstaande tol, daar leed de spoor-
sector onder de stremming bij het 
Duitse Rastatt. ‘Deze calamiteit is 
een ware crisis geworden voor het 
spoorgoederenvervoer’, legde Mar-

kus Bertram van LTE Netherlands 
uit. ‘De directe schade is inmiddels 
voorbij, maar veel spoordienstope-
rators ondervinden nog veel indi-
recte schade. Bedrijven gingen door 
de zeven weken lange stremming op 
zoek naar andere transportmoge-
lijkheden en die komen niet direct 
terug als de spooraansluiting weer 
is hersteld.’ LTE Netherlands ver-
loor een shuttle die vijf maal per 
week vertrok en mist daardoor elke 
maand drie ton aan omzet. Toch 
ziet hij de schade bij zijn onderne-
ming in vergelijking met concurren-
ten als beperkt. 

De laatste lezing in het PEC Zwolle 
Stadion werd verzorgd door Aljosja 
Beije van Fieldlab Blockchain en 
ging over de mogelijkheden van 
blockchain in de sector transport 
en logistiek. Hij begon met een ob-
servatie: ‘Nieuwe terminals van 
RWG en APM Terminals zijn volle-
dig geautomatiseerd. ECT rijdt al 
vele jaren met onbemande voertui-
gen. Maar zodra je naar de lokale 
expediteur rijdt staan daar nog 
steeds een fax en typemachine. 
Technologie staat in de logistieke 
sector nog steeds in de kinder-
schoenen.’ 
De logistieke sector heeft volgens 
Beije geen behoefte aan verdere op-
timalisaties, omdat die stappen re-
latief klein zijn. ‘Er is behoefte aan 
nieuwe verdienmodellen.’ Beije 
werkt samen met Havenbedrijf Rot-
terdam, kennisinstituten en kleine 
en middelgrote bedrijven in 
BlockLab, dat onder meer het ge-
bruik van blockchain in de haven 
onderzoekt. 
Blockchain kan in eerste instantie 
oplossingen bieden voor een nieu-
we inrichting van administratieve 
processen en waardetransacties. In 
een later stadium kan het ook ge-
bruikt worden om apparaten met 
elkaar en hun gebruikers te laten 
communiceren. Denk aan een con-
tainer die zijn eigenaar en klant zelf 
vertelt waar die is, wat er gaat ge-
beuren en wat die waard is.
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De Limburgse gedeputeerde 
Twan Beurskens over 
Maastricht Aachen Airport, 
in De Limburger.

Door broddelwerk 
verliezen we 
contracten met grote 
maatschappijen.

QUOTE VAN DE WEEK

eerde 

ort, 

delwerk 
we 
n met grote 
ppijen.

DE WEEKAN D

COLUMN

De wereld valt uiteen. Madrid stuurt een moderne Alva naar 
het opstandige Catalonië. Lombardije en Veneto zijn het be-
wind van Rome beu en eisen zelfbestuur. De Britten willen de 
Europese Unie verlaten en de Schotten op hun beurt het Ver-
enigd Koninkrijk. In Tsjechië heeft een partij van populisten, 
afkerig van de Unie, de verkiezingen gewonnen. Polen en Hon-
garije worden geregeerd door machthebbers die hun eigen gang 
gaan. In het Witte Huis woont een idioot die dit alles prachtig 
vindt omdat hij de EU haat. In het Kremlin aanschouwt een 
hedendaagse tsaar de ontwikkelingen aan de westkant van zijn 
rijk met welgevallen omdat hij Polen, Hongarije, Tsjechië en de 
Baltische staten best weer zou willen inpikken.

Elders, in het verre Azië, belooft een volksdemocratische 
dictator van zijn grote land een socialistische grootmacht te 
maken. Ergens in de onderbuik van dit prachtige land sleutelt 
een volslagen gek, wiens kapper volgens sommige cabaretiers 
direct naar het schavot zou moeten worden gestuurd, aan kern-
wapens waarmee hij de vrije wereld, of het restant daarvan, 
wil bedreigen. Weer iets verderop kijkt een winnares van de 
Nobelprijs voor de Vrede toe hoe moslims in haar overwegend 
boeddhistische land wegens onderdrukking hun toevlucht 
moeten zoeken in een naburig land, waar de bevolking zelf al 
nauwelijks voedsel genoeg heeft om de dag door te komen.

In Afrika, dat ten tijde van Nelson Mandela even een beloftevol 
werelddeel was, is de Arabische Lente alweer lang voorbij. In 
Zimbabwe is de inmiddels seniele president doctor Robert Mu-
gabe dertig jaar aan de macht. In het oosten van het continent 
worden gruwelijke oorlogen gevoerd tussen volksstammen 
die hiertoe voortdurend door hun leiders worden opgehitst. 
In delen van Nigeria manifesteert zich een reïncarnatie van 
Islamitische Staat, beter gezegd een bende van ontvoerders, 
verkrachters en moordenaars, die het gebruik van de machete 
niet schuwt om behalve suikerriet ook mensen om te kappen.

Dat is de wereld anno nu. Maar in de havens gaat het lekker 
en het wegvervoer heeft niets te klagen. De economie heeft de 
wind mee en Schiphol zette dit jaar opnieuw een recordaan-
tal vakantiegangers op het vliegtuig naar verre oorden om in 
resorts, veilig afgeschermd van een soms nare omgeving, een 
kleurtje op te doen en de kids op een tosti-hawaï te trakteren. 
Jongens, waar zeuren we over?

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Waar zeuren we over?

Minister A. Jorritsma (Verkeer) 
gaat onderzoeken of de steunre-
geling voor de Nederlandse ha-
vens uitgebreid kan worden. Ze 
wil bekijken of ze meer geld dan 
de beschikbare 120 miljoen gul-
den kan uittrekken en of ook an-
dere havens dan Amsterdam en 
Rotterdam voor steun in aanmer-
king komen.
De minister heeft dit gisteren ge-
zegd bij het afscheid van G. Brokx 
als voorzitter van de Nationale 
Havenraad. Bij zijn afscheid vroeg 
Brokx Verkeer en Waterstaat om 
enkele honderden miljoenen gul-
dens extra steun voor de Neder-
landse zeehavens, zodat ze hun 
concurrentiepositie veilig kunnen 
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Subsidie voor kleine havens
23 oktober 1997

stellen. Volgens Brokx is er een klei-
ne tweehonderd miljoen gulden no-
dig om ruim twintig investerings-
projecten een steun in de rug te 
geven en is tussen de twee- en drie-
honderd miljoen nodig om bedrijfs-
verplaatsingen tussen de havens 
mogelijk te maken.
De Havenraad heeft een lijst opge-
steld van ruim twintig ‘urgente’ ha-
venprojecten die gezamenlijk zo’n  
achthonderd miljoen gulden ver-
gen. Het Rijk zou daarvan ruwweg 
een kwart voor zijn rekening moe-
ten nemen. De grootste projecten 
op de lijst zijn de inrichting van de 
Noordwesthoek van de Maasvlakte 
en de uitbreiding van de Amster-
damse haven.

kades maar ook op de havenbodem. 
De biohut is ontwikkeld door de 
universiteit van Perpignan en op de 
markt gebracht door het Franse be-
drijf Ecocean. Proeven met onder 
andere 108 biohutten in de haven 
van Marseille hebben uitgewezen 
dat de biohutten bevorderlijk wer-
ken voor de onderwaternatuur.    
Het initiatief past in het streven 
van het Havenbedrijf om de vis-
stand te verbeteren. Onder de 
naam Groene Poort probeert het 
Havenbedrijf – in nauwe samen-
werking met het Wereldnatuur-
fonds – elders in de haven wateroe-
vers ondiep te maken zodat vissen 
daar weer gaan paaien.
Ook op andere plaatsen in de Rot-
terdamse haven wordt de natuur 
ondersteund, waardoor onder meer 
de rugstreeppad het erg goed doet.

MELS DEES

De haven van Hamburg wordt, bij 
het verdiepen van de Elbe, tegen-
gezeten door zeldzame fauna. De 
collega’s in Rotterdam investeren 
juist in de onderwaternatuur en 
plaatsen biohutten.
 
Afgelopen maandag plaatste Ha-
venbedrijf Rotterdam bij wijze van 
proef vier biohutten in het Caland-
kanaal bij de Scheurhaven. De bio-
hut is een kunstmatig gecreëerde 
leefomgeving voor opgroeiende vis. 
De afgelopen tijd is het Calandka-
naal heringericht, onder andere met 
boeien- en palenconfi guraties, een 
LNG-bunkerligplaats en zeven 
nieuwe ligplaatsen voor de binnen-
vaart. Een bijzonder initiatief in dit 
verband is de aanleg van wat het ha-

venbedrijf de binnenvaartligplaats 
voor de toekomst noemt. De proef 
met de biohutten past hier uitste-
kend bij. De biohutten kunnen bij-
dragen aan een verbetering van de 
visstand, maar de producenten zijn 
natuurlijk ook benieuwd of de hut-
ten bestand zijn tegen de zeer diver-
se stroming in het kanaal die ont-
staat als mammoettankers de 
hutten passeren.

Schelpen
De biohut ziet eruit als een soort 
dubbele kooi, een fi jnmazig driedi-
mensionaal raamwerk. Binnenin 
zitten schelpen waaraan allerlei or-
ganismen kunnen groeien als ideaal 
voedsel voor jonge vis. In de buiten-
ste ring zit de jonge vis veilig voor 
predatoren. De hutten kunnen wor-
den geïnstalleerd aan steigers of aan 

ONDERWATERNATUUR  De biohut brengt vissen en tankers bij elkaar

In een biohut vinden vissen voedsel en veiligheid, maar de vraag is nog wat er gebeurt als een tanker langsvaart. Foto: Ecocean

Hutten voor jonge vis
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Zoeken wordt vinden.
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