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BETUWEROUTE  ‘Spoorterminal bij Valburg is niet rendabel te exploiteren en veroorzaakt concurrentievervalsing’

ROB MACKOR

De Rail Terminal Gelderland 
(RTG) bij Valburg, die de provin-
cie Gelderland wil ontwikkelen, 
valt onmogelijk rendabel te ex-
ploiteren en veroorzaakt concur-
rentievervalsing.

Dat is de strekking van een onder-
zoeksrapport van Nestra, onderdeel 
van het Rotterdamse opleidingsin-
stituut STC. Dit bureau lichtte de 
plannen voor de ontwikkeling van 
de spoorterminal aan de Betuwe-
route door op verzoek van BCTN, 
dat een netwerk van zeven inland 

de naam Dutch European Rail Ter-
minal (DERT) met onder meer 
Giesbers Groep en Bolk Transport 
heeft zich gemeld voor de exploita-
tie van de terminal. Saillant detail is 
de betrokkenheid bij DERT van Wil-
lem van der Heuvel, de grondlegger 
van BCTN, die zijn bedrijf acht jaar 
geleden aan het Amerikaanse Alina 
Capital verkocht. Het is onduidelijk 
hoeveel DERT zou willen investe-
ren; de provincie wil er niets over 
zeggen omdat dat ‘concurrentiege-
voelige informatie’ zou zijn.

De gemeente Overbetuwe, op wier 
grondgebied de spoorbundel ligt, 
stemde enkele weken geleden in 
met de aanleg van een  8,5 hectare 
grote railterminal op voorwaarde 
dat omwonenden worden gecom-
penseerd voor de overlast die de 
terminal veroorzaakt. Nestra wijst 
er echter op dat de eff ecten op regi-
onaal niveau negatief zijn, zoals ook 
bleek uit een eerdere kosten-baten-
analyse van ingenieursbureau Royal 
HaskoningDHV.

veertig miljoen euro in het project 
te investeren, is gebaseerd op de 
verwachting dat de RTG tussen de 
70.000 en 90.000 teu per jaar gaat 
verwerken. Volgens Nestra is die 
verwachting nergens op gebaseerd: 
‘Enige vorm van onderbouwing (…) 
ontbreekt. Het genoemde volume 
wordt niet gedragen door markt-
consultatie en intentieverklaringen 
die deze volumes ondersteunen, 
zijn niet te herleiden.’
Verder hebben verladers in de om-
geving volgens het bureau bij lange 
na niet genoeg containervolume om 
er spoordiensten op te baseren. 
Ook bestaande diensten zien er 

terminals exploiteert. De oudste 
daarvan, Nijmegen, ligt op een 
steenworp afstand van Valburg.
Het bureau laat geen spaan heel van 
de Gelderse plannen. Volgens 
Nestra kunnen de investeringskos-
ten niet worden terugverdiend en is 
de business case in elk realistisch 
scenario negatief. Alleen in een hy-
pothetisch scenario waarin min-
stens 4.000 teu per week wordt 
overgeslagen of waarin een buiten-
sporig hoog tarief van honderd euro 
per container geldt, is de uitkomst 
positief.
Het besluit van de provincie Gel-
derland om tussen de twintig en Bewoners van buurtschap Reeth willen de terminal bij Valburg ook niet. Foto:PvdA

Gelders terminalplan gekraakt

geen brood in: ‘Navraag bij rail ope-
rators leert dat ze waarschijnlijk 
niet bij de RTG gaan stoppen’. 
Het plan voor de ontwikkeling van 
de terminal is gebaseerd op de inge-
bruikneming van de spoorbundel, 
die tijdens de bouw van de Betuwe-
route is aangelegd en sindsdien 
braak ligt. Het Multimodaal Trans-
port Centrum Valburg, zoals het 
project toen heette, had een groot-
schalige draaischijf voor container-
uitwisseling tussen weg, water en 
spoor moeten worden. Het zou 300 
hectare groot moeten worden en 
maar liefst 6.000 banen moeten op-
leveren. Van het plan is niets te-
rechtgekomen en provincie en ge-
meenten hebben er in 2011 ruim 
drie miljoen aan ontwikkelingskos-
ten op afgeschreven.

Verkeerde kant
Voor de uitwisseling tussen spoor en 
water ligt de spoorbundel overigens 
aan de verkeerde kant van de Betu-
weroute, namelijk de noordkant, ter-
wijl de drukbevaren Waal op enkele 
kilometers afstand aan de zuidkant 
ligt. De provincie Gelderland wil het 
project nu toch doorzetten ‘om ein-
delijk van de Betuwelijn te kunnen 
profi teren’. De goederenspoorlijn 
loopt dwars door de provincie, maar 
de treinen rijden er alleen doorheen. 
Door onderweg een stopplek in te 
richten, hoopt de provincie de lokale 
logistieke sector een fl inke impuls te 
geven.
Een samenwerkingsverband onder 
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“De flexibiliteit van de deepsea terminals op de 
Maasvlakte wordt met het Barge Service Center  

door de Kramer Group gecreëerd.  
Een bewezen oplossing!”

 
Hans van der Arend, DP World Germersheim

bargeservicecenter.nl
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

Oplettende lezers vinden sinds twee weken dagelijks in de 

nieuwsbrief en wekelijks in de krant een nieuwe auteurs-

naam bij artikelen. De redactie van Nieuwsblad Transport is 

uitgebreid met redacteur Tom van Gurp. Die werkte 

voorheen voor onder meer het FD en AD NieuwsMedia, en 

de laatste jaren voor ProMedia Groep in Breda. Deze 

uitgever is de nieuwe moeder van Nieuwsblad Transport. Bij 

ProMedia was Van Gurp hoofdredacteur van diverse online 

en offl ine vakbladen op het gebied van vrachtvervoer, 

brandstoffen en convenience. Binnen de redactie van NT zal 

Tom zich bezighouden met onder meer wegtransport en 

interne logistiek, zoals u deze week kunt lezen op pagina 18 

en 19.

COMMENTAAR

Het kabinet heeft, kort na zijn aantreden, de kilometerheffi  ng 
over de regeringsperiode heen getild. De kersverse minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft 
aan de Tweede Kamer laten weten dat de voorbereiding van 
een heffi  ng – alleen al voor vrachtverkeer – wel vijf jaar kan du-
ren. Ze wil niet in de fout gaan, zoals in België wel is gebeurd, 
doordat daar het systeem voor de inning van de verschuldigde 
tol op sommige punten bleek te haperen.

De minister heeft een politiek briljante entree gemaakt. Het is 
wel duidelijk dat noch haar partij, de VVD, noch coalitiegenoot 
CDA staat te trappelen om een ‘andere beprijzing’ van ons weg-
gebruik in te voeren. Opmerkelijk is de reden die Van Nieuwen-
huizen aanvoert: technische problemen. In België worden die 
opgelost, in Duitsland zijn ze dat allang. In Polen en Oostenrijk 
eveneens. Niets verhindert Nederland om hun kilometerheffi  ng 
één op één over te nemen.

De derde coalitiegenoot, D66, zal zacht gezegd niet blij zijn met 
het uitstel. Deze partij mikte op een ‘andere beprijzing voor 
mobiliteit’ voor álle weggebruikers, naar rato van hun feitelijke 
weggebruik, de duurzaamheid van het vervoermiddel en even-
tueel ook tijd en plaats waar het weggebruik zijn beslag krijgt. 
D66 levert dus opnieuw een kroonjuweeltje in. De partij zal er 
in komende debatten, zowel in het kabinet als in het parle-
ment, zeker op wijzen dat technische problemen beslist niet de 
oorzaak kunnen zijn om de kilometerheffi  ng maar weer op de 
lange baan te schuiven.

Intussen staan we in recordfi les. Nederland heeft honderden 
kilometers asfalt extra over de aarde uitgestort. Dat hielp ook, 
in de crisistijd. Nu de economie op volle toeren draait, blijft 
van die winst niets over. In België heeft de kilometerheffi  ng – 
alleen voor vrachtverkeer – tegen de opstoppingen ook niets 
uitgehaald. Iedereen kon uittekenen dat het de truck meestal 
niet is die de fi le veroorzaakt, maar de meute aan bazen, mid-
denkader en lager personeel die elkaar samen gezellig in de rij 
toezwaait.

Of het wegtransport de grote winnaar is in de door Van Nieu-
wenhuizen weer aangezwengelde discussie is nog maar de 
vraag. Deze bedrijfstak was zeker voor ‘andere beprijzing’, maar 
dan voor alle verkeer. De heffi  ng voor vrachtverkeer had in elk 
geval betekend dat ook buitenlandse vrachtvervoerders voor 
hun gebruik van Nederlandse wegen hadden moeten betalen. 
Nu mogen alleen Nederlands geregistreerde voertuigen stevig 
dokken via de wegenbelasting. Komen ze in België, Duitsland, 
Frankrijk of Polen, dan rinkelt de kassabel opnieuw, maar dat 
geldt voor iedereen.

Als de fi les blijven toenemen, moeten er dus maar weer extra 
stukken polderland worden geasfalteerd en nog meer tunnel-
buizen worden gegraven, is ongeveer de boodschap van Van 
Nieuwenhuizen. Ze is wars van intelligentere oplossingen en 
grijpt de in buurlanden ontwikkelde technieken niet aan om in 
eigen land de fi les te bestrijden. Een briljante politieke entree, 
maar ze komt er niet mee weg.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Nog meer asfalt
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INTERVIEW  CHRISTIAN DOOMS, CEO STEF NEDERLAND

FOLKERT NICOLAI

STEF, de Franse logistieke dienst-
verlener in opslag en vervoer van 
gekoelde en ingevroren voedings-
middelen, gaat zijn naam ook in 
Nederland op de vrachtauto’s 
zetten. Zo verdwijnt de naam 
Speksnijder Bodegraven van de 
trucks. Christian Dooms, topman 
van STEF in Nederland, geeft 
tekst en uitleg.

De naam Speksnijder Bodegraven 
verdwijnt geleidelijk van de gevels 
en de vrachtauto’s?
Ja. Dat geldt ook voor de naam Vers 
Express. STEF voert voortaan één 
merknaam en één logo in Neder-
land in. Dat deden we eerder al in 
België, waar STEF drie vestigingen 
heeft. Speksnijder Transport werd 
in 2014 overgenomen en heet voort-
aan STEF Bodegraven. Vers Ex-
press, in 2016 overgenomen, wordt 
STEF Eindhoven. Dat geldt niet 
voor Netko, een in 1999 opgerichte 
koel- en vriesvervoerder met vesti-
gingen in Raalte en Coevorden. In 
dat bedrijf nam STEF eind vorig jaar 
een belang van 40%. De drie bedrij-
ven completeren wel het Neder-
landse netwerk. 

Waar is het STEF om te doen in Ne-
derland?
We willen geconditioneerde opslag 
en koel- en vriestransport aanbieden 
voor het hele land, maar ook voor de 
Benelux en een veel groter deel van 
Europa. Beperken we ons even tot 
Nederland, dan is STEF Bodegraven 
de draaischijf in de Randstad, in de 
stedendriehoek Amsterdam-Rotter-
dam-Utrecht. We hebben in septem-
ber van dit jaar in Bodegraven nog 
eens vijfduizend vierkante meter aan 
capaciteit toegevoegd aan de be-
staande 6.500 vierkante meter. Er is 
drieduizend vierkante meter extra 
voor orderpicking beschikbaar geko-
men. De uitbreiding in Bodegraven 
vergde een investering van 8 miljoen 
euro.

Nederland is groter dan de Rand-
stad…
Ja, voor het noordoosten verzorgt 
Netko het vervoer van koel- en 
vrieslading, met in Raalte opslag 

voor lading tussen 2 en 4 graden 
Celsius en een vloeroppervlak van 
2.500 vierkante meter. Dit bedrijf 
heeft trouwens ook vestigingen in 
Coevorden en Heerenveen. Netko 
kan ook transporten van en naar 
België en delen van Duitsland uit-
voeren. Vers Express, in Eindhoven, 
heeft een warehouse van tweedui-
zend vierkante meter en neemt het 
vervoer in het zuidoosten van Ne-
derland voor zijn rekening. In Bel-
gië, waar STEF ook drie vestigingen 
heeft, hanteren we dezelfde logica 
om het hele land te kunnen bestrij-
ken.

STEF zal dus niet snel in de buurt 
van Bodegraven nog meer bedrij-
ven bijkopen?
Nee, dat ligt niet voor de hand. Als 
zich kansen voordoen, zullen we er 
overigens de ogen niet voor sluiten. 
Maar STEF heeft nu in zowel Ne-
derland als België genoeg strate-
gisch gelegen vestigingen om in bei-
de landen een goede en snelle 
dienstverlening aan te bieden, ook 
voor verladers die maar enkele pal-
lets met koel- en vrieslading voor 
vervoer aanbieden. We doen dat 
voornamelijk met bakwagens, waar-
in achttien pallets meekunnen. We 
werken daarmee vooral voor de 
kleine voedingsindustrie, met veel 
opdrachtgevers die beperkte hoe-
veelheden lading naar de detailhan-
del laten overbrengen.

Iets heel anders: uw bedrijf bezegel-
de vorig jaar een samenwerking 
met het Duitse Nordfrost. Is dat de 
opmaat voor een fusie of overna-
me?
Nee, met Nordfrost heeft STEF een 
operationeel partnership. Ons be-
drijf is sterk vertegenwoordigd in 
Frankrijk, de Benelux, Spanje, Por-
tugal, Italië en Zwitserland. De sa-
menwerking met Nordfrost ver-
sterkt ons netwerk in met name 
Duitsland en Oostenrijk en in Scan-
dinavië. Er is ook wel enige overlap-
ping, in bijvoorbeeld de Benelux en 
Italië. Er is trouwens een enorme 
consolidatieslag gaande in het Eu-
ropese koel- en vriesvervoer. Een 
jaar of wat geleden waren er in onze 
bedrijfstak in Nederland nog zo’n 
vijftien fl inke spelers. Dat zijn er nu 
nog maar vier of vijf.

Voor STEF is de samenwerking 
met Nordfrost dus vooral een mo-
gelijkheid om zich in het noorden en 
oosten van Europa te versterken?
En omgekeerd: voor Nordfrost 
biedt de samenwerking meer kan-
sen in het zuiden van ons wereld-
deel. STEF zelf streeft vooral naar 
organische groei, en dat lukt ons de 
laatste jaren goed. Maar, zoals ik al 
zei, opportuniteiten zoals Speksnij-
der en Vers Express zullen we nooit 
uit de weg gaan, als ze een aanvul-
ling van ons netwerk kunnen ople-
veren.

‘Netwerk is compleet, maar 
kansen bekijken we altijd’

In Nederland zijn 

nu genoeg 

vestigingen.
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Vrachttaks alweer 
op de lange baan 

P&O Ferrymasters stapt 
in expresmarkt 

Estland voert tol in 
voor vrachtauto’s

Hapag-Lloyd en K+N 
sluiten CO2-akkoord 

KABINET
Het kabinet heeft de invoering 

van de kilometerheffi ng voor 

vrachtwagens alweer op de 

lange baan geschoven. In het 

regeerakkoord van 10 oktober 

schreven de coalitiepartijen nog 

dat het kabinet rekeningrijden 

voor vrachtwagens ‘zo spoedig 

mogelijk’ wilde invoeren, maar 

dat blijkt nu te betekenen dat 

het niet meer tijdens de 

kabinetstermijn van Rutte III 

gebeurt. De ‘vrachttaks’ laat nog 

zeker vijf jaar op zich wachten 

voor een ‘zorgvuldige invoering’.

AUTO-ONDERDELEN
P&O Ferrymasters stapt in de 

Europese expresmarkt, waarbij 

wordt begonnen met spoedbe-

stellingen van auto-onderdelen. 

P&O wijst erop dat alle zendin-

gen, van een klein pakket tot 

complete containerladingen en 

gevaargoed, worden geaccep-

teerd binnen het nieuwe 

expresnetwerk. Voor het vervoer 

zal P&O Ferrymasters ook het 

bestaande intermodale netwerk 

inschakelen.

WEGVERVOER
Estland voert begin volgend jaar 

een tol in voor vrachtauto’s met 

een totaalgewicht van meer dan 

3,5 ton. De tol geldt voor het 

hele wegennet van deze 

Baltische staat. Een kilometer-

heffi ng wordt het niet, maar de 

tol wordt berekend naar het 

aantal assen onder de truck, de 

milieuklasse van het voertuig, 

het totaalgewicht en de tijd die 

op de Estlandse wegen worden 

doorgebracht.

DUURZAAMHEID
Hapag-Lloyd en Kuehne + Nagel 

gaan samen de CO2-uitstoot 

van hun containertransport 

verminderen. In 2020 moet die 

met 17% per container gedaald 

zijn ten opzichte van dit jaar.  

Onderdeel van de afspraak is 

dat Hapag-Lloyd klanten van 

Kuehne + Nagel inzicht zal 

geven in de uitstoot van de 

rederij. Die data worden 

geverifi eerd door de Clean 

Cargo Working Group.

KORT

wust aangestuurd op het mislukken 
van de cao-onderhandelingen, die al 
bijna drie maanden aan de gang zijn, 
terwijl de andere leden voor 95% ak-
koord waren met de voorstellen van 
ECT.
Hij zegt dat Stam het punt over 
compensatie van de versobering 
van WW- en WIA-uitkeringen op de 
spits wilde drijven, hoewel dat voor 
ECT onbespreekbaar was. Volgens 
Van Gelder was de kwestie ook niet 
van belang voor de werknemers 
omdat ECT al een werkgelegen-
heidsgarantie had afgegeven en had 
toegezegd nader onderzoek naar de 
WW/WIA-kwestie te zullen doen.
De delegatie heeft inmiddels een 
onderhandelingsresultaat bereikt, 
dat op een ledenvergadering mas-
saal is goedgekeurd.

ROB MACKOR

De onderhandelingsdelegatie van 
FNV Havens bij ECT overweegt 
een klacht in te dienen tegen be-
stuurder Niek Stam over zijn op-
treden in de cao-onderhandelin-
gen.

Stam heeft een verklaring rondge-
stuurd waarin hij delegatieleden er-
van beschuldigt achter zijn rug af-
spraken over een nieuwe cao te 
hebben gemaakt. Hij zegt daardoor 
het vertrouwen in de delegatieleden 
verloren te hebben en het gevoel te 
hebben door hen misbruikt te zijn.
OR-voorzitter en delegatielid Sjaak 
van Gelder heeft geen goed woord 
over voor het optreden van Stam. 
Volgens hem heeft Stam doelbe-

tarieven voor meerdere jaren hel-
derheid geeft in de markt. In 2014 
werden de tarieven ook al voor drie 
jaar vastgelegd, eveneens met een 
stijging van 1% per jaar. Met de 
handhaving van de tariefstijging wil 
het havenbedrijf ‘de positie van de 
Rotterdamse haven als container-
hub versterken’. Ook voor de bin-
nenvaart is de tariefontwikkeling 
vastgesteld op een jaarlijkse groei 
van 1%.    
Tankers die ruwe olie vervoeren 
krijgen een extra korting van 1,5% 
op de jaarlijkse stijging van 1%. Dat 
is een verlenging van eerder ge-
maakte afspraken, zegt een woord-
voerder van het Havenbedrijf. 
De havengelden vormen samen met 
de huur en erfpacht de grootste in-
komstenbron van het havenbedrijf.

TOBIAS PIEFFERS

De haventarieven in Rotterdam 
stijgen de komende drie jaar jaar-
lijks met 1%. Dat is de uitkomst 
van onderhandelingen tussen 
VRC, Deltalinqs en het Havenbe-
drijf Rotterdam. 

VRC-voorzitter en directeur van lo-
gistiek dienstverlener EuroNordic 
Kees Groeneveld maakte dat vorige 
week bekend tijdens het VRC-diner. 
Groeneveld is tevreden met de uit-
komst van de gesprekken. ‘De haven 
van Rotterdam ontwikkelt zich 
goed’, zegt hij. ‘Met deze tariefstel-
ling laten wij dat ook aan de klanten 
zien.’
Havenbedrijf Rotterdam stelt in een 
verklaring dat het vastleggen van de 

VAKBOND ROTTERDAM

Ruzie binnen FNV in 
cao-overleg bij ECT

Haventarieven stijgen 
komende drie jaar 1%

Het wordt tijd dat het ministerie zelf 

met oplossingen komt voor de sector.

moeten afstaan aan de Russische 
vrachtmaatschappij AirbridgeCar-
go (ABC). Overigens wordt over de 
details van die deal nog steeds on-
derhandeld en heeft ABC zijn verlo-
ren vluchten op Schiphol, tien per 
week, nog niet teruggezet.

Voor de KLM is er na het off er aan 
AirBridgeCargo weinig animo om 
nog een keer voor Den Haag de kas-
tanjes uit het vuur te halen, aldus 
een anonieme bron. Hetzelfde ge-
voel zou ook heersen binnen de top 

van Schiphol. ‘Het wordt tijd dat het 
ministerie niet alles afschuift op het 
bedrijfsleven, maar zelf met oplos-
singen komt als er problemen zijn 
in de luchtvrachtsector.’ 
Die vrachtsector op Schiphol ver-
loor aan het begin van het huidige 
winterseizoen (1 november) een 
deel van zijn slots, door een ver-
scherpt toewijzingsbeleid als gevolg 
van een tekort aan toegestane 
vluchten. Branchebehartiger ACN 
zei destijds te vrezen voor een ver-
lies van 20% van de vrachtvluchten. 
Uit een recente meting van de lucht-
haven over de eerste helft van no-
vember blijkt dat de schade meevalt 
en slechts 12,4% minder vracht-
vluchten zijn afgewikkeld. In totaal 
zijn de komende wintermaanden 
600 slots nodig om het verlies aan 
vluchten te compenseren, aldus 
ACN.

JOHN VERSLEIJEN

Een local rule voor extra vracht-
vluchten op Schiphol moest vol-
gens voormalig staatssecretaris 
Sharon Dijksma (luchtvaart) al in 
november worden gepresen-
teerd. Of die er met vertraging 
deze maand komt, wordt in krin-
gen rond het luchthavenbedrijf 
betwijfeld. 

Den Haag heeft de luchthaven met 
een onmogelijke opdracht opgeza-
deld en moet straks bij een volgend 
nee voor een aparte vrachtregeling 
zelf verantwoordelijkheid durven te 
nemen, heet het daar.
Topman Jos Nijhuis van Schiphol 
zou furieus zijn geweest op de
PvdA-politica toen hij het dringend 
verzoek voor een gedragen voorstel 
ontving in de blessuretijd van Rutte 
2. Een opdracht die gedoemd is te 
mislukken, aldus partijen die nauw 
betrokken zijn geweest bij de sa-
menstelling. ‘Er ligt nu een tweede 
voorstel, maar dat is qua inhoud 
identiek aan het eerdere initiatief 
van vrachtkoepel ACN.’
Dat werd in oktober door een meer-
derheid van de luchtvaartmaat-
schappijen in de zogeheten Coordi-
nation Committee Netherlands 
(CCN) weggestemd. ‘De formule-
ring is her en der nu wat aangepast, 
maar in essentie vragen ze nog 
steeds hetzelfde’, aldus een insider. 
‘Met een  meerderheid aan passa-
giersmaatschappijen in het CCN is 
het voorstel, dat op 14 december zal 
worden behandeld in een speciale 
bijeenkomst van het CCN, dan ook 
gewoon kansloos.’
KLM zou het vrachtvoorstel, waar-
bij niet gebruikte start- en landings-
rechten (slots) met prioriteit wor-
den doorgeschoven naar de 
vrachtmaatschappijen, nog aan een 
meerderheid kunnen helpen. Het 
probleem is dat de luchtvaartmaat-
schappij daar weinig zin in heeft, 

stellen de insiders. Het luchtvaart-
bedrijf voelt zich in de steek gelaten 
door de nieuwe minister Cora van 
Nieuwenhuizen van Infrastructuur. 
Die vond recent dat de dreigende 
blokkade van het Russisch lucht-
ruim voor de KLM een private zaak 

was en dat de luchtvaartmaatschap-
pij die zelf maar moest oplossen. 
Dat betekende dat de KLM-directie 
onder de juridische paraplu van een 
codeshare-overeenkomst eigen 
kostbare slots op Schiphol heeft 

Volgens Schiphol blijkt uit een eerste meting dat 12,4% van de vrachtvluchten is verdwenen op de luchthaven. Foto: Flickr

VRACHTSLOTS  Voor de sector op Schiphol wordt 14 december D-day, maar hoop is er nauwelijks

Local rule vrijwel kansloos
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De gebouwen van ADM worden al twintig jaar gekraakt.  Foto: Johannes Schwartz Het ADM -terrein in 1980 vlak na de sluiting van de werf.  Foto: Nationaal Archief

MARATHONKRAAK  Het havenbedrijf zou het terrein moeten kopen als strategische reserve, vinden Pvda en GroenLinks

aldus VVD-raadslid Marianne Poot.
Het Amsterdamse stadsbestuur 
zoekt intussen nog steeds naar al-
ternatieve huisvesting voor de kra-
kers, die de laatste jaren een kunste-
naarsdorp hebben opgebouwd in 
het hartje van de Amsterdamse zee-
haven en er onder meer grote festi-
vals organiseren. Dit laatste tot er-
gernis van eigenaar Chidda, dat in 
handen is van de nazaten van de in 
2003 geliquideerde Amsterdamse 
vastgoedmagnaat Bertus Lüske.
Volgens interim-havenwethouder 
Udo Kock van Amsterdam wordt er 
voor alternatieven onder meer ge-
zocht in Almere, maar heeft dat ter-
rein als nadeel dat het pas over twee 
jaar beschikbaar is. Ook in Bever-
wijk en Nigtevecht wordt gekeken. 

Geen garantie
Daarbij wijst Kock erop dat de ge-
meente het zoeken naar een nieuw 
onderkomen voor de bezetters ziet 
als een inspanningsverplichting en 
er geen garantie voor alternatieve 
huisvesting is. Hoe lang  de wethou-
der nog wil wachten met de ontrui-
ming wil hij niet zeggen. ‘Er ligt een 
gerechtelijke uitspraak en dat pad 
lopen wij nu rustig af.’ 
De ontruiming stond aanvankelijk 
gepland voor het einde van dit jaar. 
De aparte hoorzitting van de raad op 
12 december heeft volgens de wet-
houder geen opschortende werking. 
‘Die hoorzitting heeft in het juridi-
sche traject voor de ontruiming geen 
enkele status’, aldus Kock. 
Eigenaar Chidda zegt intussen zo 
snel mogelijk aan de slag te willen. 
Aan de noordkant zal daarvoor op 

JOHN VERSLEIJEN

De ruim tweehonderd krakers die 
het 43 hectare grote terrein sinds 
1997 bezetten, moeten als het aan 
de gemeente Amsterdam ligt snel 
de aftocht blazen. Al in de zomer 
van dit jaar oordeelde de rechter dat 
de hoofdstad een einde moet maken 
aan de bezetting van het bedrijven-
terrein omdat eigenaar Chidda BV 
nieuwe huurders had voor het ha-
venterrein. Sindsdien is er nog niet 
veel gebeurd. Dat komt vooral door-
dat er nog volop wordt gesteggeld of 
de nieuwe huurder, het bergingsbe-
drijf Koole Maritiem, voldoet aan 
het zogeheten kettingbeding dat op 
het grote haventerrein rust. 
Daarbij is er door de gemeente Am-
sterdam bij de verkoop van het ter-
rein aan ADM in 1970 vastgelegd dat 
het gebied alleen voor scheepsbouw 
aan daaraan gekoppelde activiteiten 
kan worden benut. Koole wil er een 
reparatiewerf beginnen voor onder-
houd en sloop van schepen en boor-
platforms. Volgens tegenstanders 
valt sloop buiten het beding en zou 
Chidda daarom het terrein niet mo-
gen verhuren. 
De gemeenteraad heeft recent in 
meerderheid besloten met het oog 
op een zorgvuldige afweging van het 
beding een aparte hoorzitting te be-
leggen op 12 december over het ket-
tingbeding hoewel Amsterdam al 
twee juridische onderzoeksrapor-
ten heeft laten uitvoeren naar het 
kettingbeding. Zowel Nauta Dutilh 
als de Tilburgse hoogleraar privaat-
recht Marc Loth concludeert daarin 
dat sloop, demontage en sanering 

van schepen en platforms passen in 
het beding en geen branchevreem-
de activiteit zijn binnen de scheeps-
bouw en herstelwerkzaamheden. 
Volgens Loth biedt het bestem-
mingsbeding van het ADM-terrein 
veel ruimte omdat ‘alle handelingen 
welke in de ruimste zin verband 
houden met het herstel en bouw 
van schepen’ zijn toegestaan. 

Onzekerheid
De PvdA, SP, D66 en GroenLinks 
(GL) zetten alsnog vraagtekens bij 
de juridische waterdichtheid van 
deze adviezen. GroenLinks wees er 
tijdens de recente raadsvergadering 
op dat een van de juristen aangeeft 
dat ‘eerst een rechtszaak 100% ze-

kerheid biedt’ over de precieze dui-
ding van het beding, terwijl D66 
aangeeft dat de nieuwe activiteiten 
van Koole ‘lijken te passen binnen 
het kettingbeding, maar 100% ze-
kerheid er niet is.  Die kunnen we al-
leen krijgen via de hoorzitting’.  
Voor VVD en CDA is het allemaal 
overbodig. ‘De linkse partijen willen 
traineren en de krakers niet weg-
hebben. Dat mag, maar zeg dat dan’, 

het niet bezette deel van het ter-
rein de komende weken worden 
begonnen met de kap van bomen. 
De sloop van de oude gebouwen 
moet direct volgen na de ontrui-
ming, zegt woordvoerder Niels 
Kooijman. ‘De sloopvergunning is 
afgegeven. Als de omgevingsver-
gunning binnen is gaan we direct 
beginnen met het bouwrijp maken 

van het terrein.’ Hij zegt verder dat 
het bedrijf naast Koole Maritiem 
ook een huurcontract op zak heeft 
met het bedrijf Braspenning Stra-
len & Coatings. Chidda is verder 
ook ‘in de eindfase van de onder-
handelingen’ met een derde partij, 
terwijl er gesprekken lopen met 
nog drie geïnteresseerde huurders, 
aldus Kooijman.  

De strijd om het gekraakte haventerrein van de Amsterdam Droogdok Maatschappij (ADM) lijkt 

na meer dan twintig jaar juridisch en politiek getouwtrek gestreden. De ontruiming gaat door, al-

dus het stadsbestuur. Toch komt er op 12 december nog een hoorzitting. Voor de ‘zorgvuldigheid’, 

aldus een meerderheid van de gemeenteraadraad. Eigenaar Chidda is woest.

ADM bijna weer stukje haven

In 1970 verwierf de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) het 

grote haventerrein van de gemeente voor de schappelijk prijs van 

omgerekend 680.000 euro. Dat de overnamesom destijds zo laag 

uitviel, had te maken met het feit dat ADM zelf de infrastructuur 

moest aanleggen en de hoofdstad via de deal de scheepsbouw in de 

haven wilde behouden. Het liep allemaal anders. De werf werd in 1977 

gesloten en het terrein kreeg talrijke eigenaars zonder dat er ooit nog 

activiteiten werden ontplooid. 

In 1997 kwam het havengebied uiteindelijk in handen van Chidda BV 

van Bertus Lüske. Hij betaalde destijds omgerekend rond de twaalf 

miljoen euro voor het terrein. Luske probeerde aanvankelijk het 

kettingbeding op het terrein, waarbij alleen scheepsbouw en 

aanverwante activiteiten waren toegestaan, via rechtszaken op te 

heffen.

Zonder die beperking zou het terrein meer dan honderd miljoen euro 

waard zijn, melden experts. De gemeente heeft in de afgelopen jaren 

geprobeerd het terrein terug te kopen van Chidda. Daarbij zou een 

bedrag van dertig miljoen euro zijn geboden. De huidige eigenaren 

wezen dat bod als ‘onrealistisch’ van de hand. 

Volgens PvdA-havenspecialist Ger Jager ligt er een mooie taak voor 

het Havenbedrijf om het terrein te kopen als strategische reserve. 

Volgens Jager is dat van groot belang nu het stadsbestuur het 

havengebied binnen de ring wil volbouwen met woningen. Hij krijgt 

daarbij steun van GroenLinks. Jager schat zelf dat Chidda het terrein 

voor 40 tot 45 miljoen euro wel wil afstaan. Algemeen directeur Koen 

Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam ziet niets in die suggestie. 

‘Veel te duur’, vindt hij. 

TERREIN KOSTTE OOIT 680.000 EURO

We beginnen 

met de kap van 

de bomen.
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Rijkswaterstaat test  
‘smart shipping’

Europese regels 
voor drones 

Euronav verkoopt een 
tanker per week 

FedEx klaar 
voor kerstdrukte 

INNOVATIE
Rijkswaterstaat verwacht dat 

slimme techniek de scheepvaart 

veiliger en duurzamer maakt. 

Daarom werd vorige week de 

Smart Shipping Challenge 

gehouden in Rotterdam. Tijdens 

dit evenement werden diverse 

nieuwe technieken getest, 

bijvoorbeeld slimme waterdro-

nes. Het initiatief kwam van 

Rijkswaterstaat zelf, dat de kar 

wil trekken als het gaat om 

‘slimmer varen’. In Rotterdam 

deden ook diverse technologie-

bedrijven mee. 

PAKKETPOST
Drones moeten in de toekomst 

worden geregistreerd. De 

EU-lidstaten en het Europees 

Parlement hebben daar een 

akkoord over bereikt. In geval 

van een ongeluk moeten de 

onbemande vliegtuigjes 

makkelijk kunnen worden 

geïdentifi ceerd, is het idee. Het 

toezicht op drones blijft bij de 

nationale autoriteiten, maar er 

komen Europese eisen op het 

vlak van veiligheid en ontwerp.

SCHEEPVAART
Met de ‘Flandre’ verkoopt de 

Antwerpse rederij Euronav haar 

derde tanker in amper drie 

weken tijd. Ook deze verkoop 

past volgens de rederij bij de 

algemene verjonging van haar 

vloot. Sinds de eveneens recente 

verkoop van de ‘Artois’ was de 

mammoettanker ‘Flandre’ het 

oudste schip van de Euronav-

vloot. De verkoopprijs bedraagt 

45 miljoen Amerikaanse dollar 

(37,9 miljoen euro). 

PAKKETVERVOER
FedEx verwacht de komende 

weken tot aan Kerstavond rond 

de 380 tot 400 miljoen pakket-

ten te vervoeren en zegt klaar te 

zijn om deze zendingen op tijd 

bij de klanten te krijgen. 

De Amerikaanse eigenaar van 

TNT Express wijst er tevens op 

dat het volume op de laatste 

drie maandagen voor Kerst 

meer dan verdubbelt naar 

dertien miljoen zendingen per 

dag. 

KORT

TOM VAN GURP

De omzet in het goederenvervoer 
over de weg is in het derde kwar-
taal van dit jaar nog verder ge-
groeid. Al sinds eind 2013 stijgen 
de omzetcijfers van transport 
over land en ook in het afgelopen 
kwartaal was er een toename van 
5%.

De omzet in het goederenvervoer 
over de weg is in het derde kwartaal 
van dit jaar nog verder gegroeid. Al 
sinds eind 2013 stijgen de omzetcij-
fers van transport over land en ook 
in het afgelopen kwartaal was er een 
toename van 5%. Tevens noteerden 
de expeditie-, opslag-, post- en koe-
riersbranche forse plussen. Dat blijkt 
uit cijfers van statistiekbureau CBS.
Van de vier modaliteiten was het 
vervoer over water de hardste groei-
er. Daar werd een toename geno-

teerd van ruim 6% in vergelijking 
met dezelfde periode in 2016.  Daar-
bij wordt echter geen onderscheid 
gemaakt tussen personen- en 
vrachtvervoer. Wel is duidelijk dat 
de containervaart meer omzet be-
haalde en ook de binnenvaart iets 
meer vracht vervoerde.
De tarieven van goederenvervoer 
met binnenschepen lagen in het 
derde kwartaal gemiddeld 27% ho-
ger dan vorig jaar. In vergelijking 
met een jaar geleden was de markt 
gunstiger door de toegenomen 
vraag. Daarnaast was de waterstand 
gemiddeld lager, waardoor er min-
der capaciteit was en vrachttarieven 
hoger uitvielen.
Achterblijvers zijn er ook. Het 
luchtvrachtvervoer was de zwakste 
schakel. De luchtvaart zag zijn tota-
le omzet wel stijgen, maar dat kwam 
volledig op het conto van het perso-
nenvervoer. De luchtvracht zag juist 

KWARTAALMONITOR

Omzet in wegtransport blijft stijgen 
een daling. Ook de laad-, los- en 
overslagbedrijven konden de posi-
tieve economische ontwikkelingen 
niet vertalen naar een forse omzet-
toename, met een stijging van 
slechts 0,2%.

Verhuisbranche
Het wegvervoer blijft dus plussen. 
De verhuisbranche profi teerde hier 
in het derde kwartaal het meeste 
van, met een stijging van 9% ten op-
zichte van het jaar ervoor. Belang-
rijkste oorzaak van de jarenlange 
toename is volgens de rekenmees-
ters van het CBS de economische 
groei van de afgelopen tijd. Dat uit 
zich onder andere in de huizen-
markt, waar de verkoop naar re-
cordhoogte is gestegen.
Het vertrouwen in de economie is 
bij transportbedrijven groot. ‘On-
dernemers zijn duidelijk positiever 
in hun verwachtingen voor het eco-

nomisch klimaat dan in het voor-
gaande kwartaal’, meldt het statis-
tiekbureau. Het aantal uitgesproken 
faillissementen ligt op het laagste 
niveau in jaren. In juli, augustus en 
september van dit jaar werden 39 
faillissementen uitgesproken, te-
genover 47 in dezelfde periode vorig 
jaar. In de kwartalen ertussenin lag 
het aantal zelfs nóg hoger. Toen gin-
gen telkens meer dan 50 bedrijven 
bankroet. Het CBS maakt hierbij 
geen onderscheid tussen personen- 
en goederenvervoerders.
Door het economische hoogtij ver-
wachten veel transporteurs hun 
personeelsbestand uit te breiden. 
Per saldo (positieve antwoorden 
min negatieve antwoorden) zegt 
12% extra personeel aan te nemen 
de komende tijd en 10% denkt een 
tariefverhoging door te voeren. Bei-
de percentages zijn fl ink hoger dan 
een kwartaal eerder.

Hamburg boet aan aantrekkelijkheid 

als logistieke vestigingsplaats in.

DVZ / TOBIAS PIEFFERS / MELS DEES

Containertruckers moeten sinds 
vorige week slots boeken voor 
hun bezoeken aan de Hamburgse 
terminals. Dat moet de piekbelas-
ting van de terminals, opstoppin-
gen in de haven en wachttijden
terugdringen.

De wegvervoerders moeten zowel 
voor het ophalen als voor het afl e-
veren van de containers op de ter-
minals van Hamburg Hafen und 
Logistik AG (HHLA) als die van 
Eurogate een tijdsvenster overeen-
komen. Vervoerders kunnen die via 
EDI of via de boekingswebsite van 
de desbetreff ende terminal aanvra-
gen. Als er nog genoeg capaciteit is 
op de terminal kan het venster 
worden geboekt.  
De terminals werken daarbij steeds 
met tijdslots van een uur. Daarin 
wordt de truck volgens Port of 
Hamburg Marketing met ‘maximale 
prioriteit’ behandeld. Als de truck-
chauff eur het venster mist, dan boet 
hij aan prioriteit in. Als de chauff eur 
veel te laat komt, dan vervalt zijn 
venster en moet er opnieuw een 
plek worden geboekt. 
Het systeem is zo gestructureerd 
dat wegvervoerders nog wel een 
hoge mate van fl exibiliteit behou-
den, zo stelt de havenpromotor. Ge-
boekte vensters kunnen in samen-
spraak met de desbetreff ende 
terminal gewijzigd of geannuleerd 
worden.

Minder piekbelastingen
Vanwege de steeds groter wordende 
schepen van 20.000 teu en groter 
kunnen schepen soms tot wel 14.500 
teu in één scheepsbezoek laden en/
of lossen. Het nieuwe venstersys-
teem voor truckers moet helpen om 
die piekbelastingen snel te vermin-
deren. Hamburg is de eerste Duitse 
haven die een dergelijk boekingssys-

langdurige wegwerkzaamheden 
rondom Hamburg. Deze opbrekin-
gen worden niet eff ectief op elkaar 
afgestemd. 
Bonz: ‘De investeringen in de infra-
structuur zijn natuurlijk positief, 
maar leiden ook tot bureaucrati-
sche rompslomp bij het organise-
ren van bijvoorbeeld exceptionele 
transporten’. Ook om die reden is 
de vereniging geïrriteerd over het 
plan van de politiek en het haven-
bedrijf om ondernemers mee te la-
ten betalen aan de aanleg en het 
onderhoud van de openbare infra-
structuur. ‘Dat is niet onze taak en 
dat zullen we dus ook niet doen’, 
benadrukt Bonz, die de ontwikke-
lingen betreurt, omdat het ‘na een 
lange periode van stagnatie einde-
lijk weer bergopwaarts zou kunnen 
gaan volgend jaar.’

teem voor wegvervoerders introdu-
ceert. Het initiatief maakt deel uit 
van de strategie Fuhre 4.0, die een 
groot aantal intelligente oplossingen 

voor het containertransport ontwik-
kelt. Het moet Hamburg concurre-
rend houden ten opzichte van ande-
re havens.
Juist die concurrentiekracht is in 
gevaar, laat de vereniging van Ham-
burgse havenondernemers weten. 

Het bijna eindeloos uitstellen van 
de verdieping van de Elbe, naast de 
in vergelijking met andere zeeha-
vens ouderwetse en omslachtige 

douane- en fi scale procedures heb-
ben een negatieve uitwerking op de 
aantrekkelijkheid van Hamburg als 
logistieke vestigingsplaats. 
Dit geldt, zo stelt Gunther Bonz – de 
president van de ondernemersver-
eniging – ook voor het grote aantal 

Zowel ophalen als afleveren van een container moet binnen een afgesproken tijdsvenster. Foto: Port of Hamburg

HAMBURG  Tijdslots voor vrachtwagens moeten containerafwikkeling effi ciënter maken

Slotsysteem voor truckers
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JOHN VERSLEIJEN

De Limburgse luchtvrachttruc-
ker en familiebedrijf Kuijpers 
Cargo Service (KCS) op Maas-
tricht Aachen Airport (MAA) is  
voor een onbekend bedrag over-
genomen door de Belgische Jost 
Group.

Het initiatief voor de koop kwam 
van twee kanten, legt algemeen di-
recteur Marcel Kuijpers over de te-
lefoon uit. De Jost Group zocht naar 
een middelgrote specialist in de 
luchtvrachttucking om in deze ni-
che-markt een Europese speler van 
formaat te worden. De eigenaars 
van KCS,  de broers Marcel (46) en 
Paul (53) Kuijpers, hadden juist het 
Limburgse familiebedrijf in de eta-
lage gezet omdat voor een nieuwe 
investeringsronde een kapitaal-
krachtige partij nodig was. 
Volgens Marcel Kuijpers was het 
voor KCS als onderneming in het 
mkb een kwestie van knopen tellen. 
‘Als wegvervoerder met ruim 100 
trekkers en 130 trailers staan we 
voor een volgende ronde investe-
ringen. De e-truck komt eraan, de 
milieu-eisen worden scherper, het 
chauff eurloos rijden gaat beginnen 
en daarnaast moet je schaalgrootte 
zoeken om de concurrentie voor te 
zijn. Dat vraagt om grote investerin-
gen die je als klein bedrijf maar 
moeilijk kunt fi nancieren.’ 
KCS heeft met de Jost Group de fi -
nancieel sterke partij gevonden, 
zegt hij. Daarbij hebben de Belgen 
ook het vastgoed van de Limburgse 
wegvervoerder op Maastricht 
Aachen Airport en Köln-Bonn Air-
port overgenomen, aldus Kuijpers. 
De panden waren eigendom van 
zusterbedrijf Kuijpers Invest en 
Kuijpers Vastgoed en werden ver-
huurd aan de wegvervoerder. 
De Limburgse luchthaven staat aan 
de vooravond van een forse groei 

van de vrachtoverslag, zegt Kuij-
pers, die nu in loondienst de verde-
re expansie van de Jost Group in de 
luchtvrachttrucking gaat coördine-
ren. Daarnaast beschikken de Bel-
gen al over een vestiging op het be-
drijventerrein van het nabijgelegen  
Luik Airport. De twee luchthavens 
moeten dienen als bases voor de 
verdere groei van de Jost Group in 
de Europese luchtvrachtsector. 
Marcel Kuijpers kijkt er daarbij naar 
uit om straks met de nodige fi nan-
ciele armslag te gaan bouwen aan 
het truckingnetwerk in Europa. 
‘Jost Group wil een grote speler 
worden in onze markt. Ik heb er zin 
in.’ Zijn broer, die technisch direc-
teur was, kiest een andere weg en 
gaat het bedrijf verlaten.

Jaarrekening
KCS is een familiebedrijf met een 
gezonde balans en in totaal 104 vas-
te werknemers, waaronder 81 chauf-
feurs. In 2015 waren dat er nog 130, 
waarvan 109 rijders. De onderne-
ming draaide in 2016 blijkens de 
jaarrekening een netto-omzet van 
20,4 miljoen euro, een kleine verbe-
tering (0,6%) tegenover 2015. De 
nettowinst liep ondanks  de stijgen-
de opbrengsten terug met 140.000 
euro naar 215.775 euro door een aan-
zienlijke toename (3,3 miljoen euro) 
van het uitbesteed werk. Volgens de 
directie is er in de branche sprake 
van een ‘aanhoudende prijsdruk, 
hetgeen ook bij KCS leidt tot stij-
ging in het uitbesteed werk’. Met 
het oog op die ontwikkeling en het 
feit dat de bedrijfslasten nagenoeg 
in de hand konden worden gehou-
den was de directie in het jaarver-
slag over 2016 niet ontevreden over 
het resultaat onder de streep.   
De Jost Group is fors groter dan 
KCS met in totaal  2.700 medewer-
kers. Daarnaast telt het bedrijf 1.400 
voertuigen. De omzet bedroeg vorig 
jaar 307 miljoen euro.

WEGVERVOER

Jost Group zet met 
KCS in op luchtvracht

Foto: Linkedin

op de Oostzee met diensten naar 
Polen en OPDR doet ook Marokko 
aan.  
CMA CGM zegt dat alle werkne-
mers en diensten behouden blijven. 
Het fusiebedrijf zal 595 werknemers 
tellen, 18 diensten aanbieden en 
kantoren hebben in 16 landen. De 
Franse rederij kocht MacAndrews al 
in 2002. De overname van OPDR 
volgde in 2015.

Stroomlijning
De Franse rederij lijkt druk bezig 
met het stroomlijnen van het be-
drijf, na de succesvolle integratie 
van APL. Het bedrijf verkocht deze 
week een 90% groot belang in de 
Global Gateway South terminal in 
Los Angeles voor 875 miljoen dollar 
aan investeringsfonds EQT Infra-

TOBIAS PIEFFERS

CMA CGM gaat met ingang van 
het nieuwe jaar zijn twee intra-
Europese dochterrederijen Mac-
Andrews en OPDR samenvoegen. 

Het bedrijf gaat verder onder de 
naam van MacAndrews, maar trekt 
in het hoofdkantoor van OPDR in 
Hamburg. CMA CGM zegt met de 
samenvoeging van de bedrijven zijn 
multimodale aanbod van intra-Eu-
ropees transport te willen verster-
ken. 
De diensten van MacAndrews en 
OPDR overlappen in grote mate. 
Beide rederijen bieden regelmatige 
diensten tussen Noordwest-Europa 
en het Iberisch schiereiland aan. 
MacAndrews is daarnaast ook actief 

structure III, dat er een van de 
grootste Amerikaanse terminals 
van wil maken. Samen met inves-
teerder P5 Infrastructure is er een 
plan opgesteld om de terminal te 
veranderen van ‘een kostenplaats’ 
in een toonaangevende Noord-
Amerikaanse terminal qua capaci-
teit en effi  ciëntie’. 
CMA CGM zal de opbrengst aan-
wenden om de overname van APL 
af te lossen. De rederij kreeg de ter-
minal dankzij die overname in bezit, 
het overslagbedrijf wordt gerund 
door APL’s dochterbedrijf Eagle 
Marine Services.
CMA CGM behoudt een belang van 
10% in GGS en heeft in een lange-
termijnovereenkomst vastgelegd 
klant van de terminal te zullen blij-
ven. 

FUSIE

CMA CGM voegt shortseacarriers 
MacAndrews en OPDR samen

De ‘Himalayas’, een dit jaar opgeleverd containerschip van de nieuwe nummer één.  Foto: Port of H

deed het met 41% groei overigens 
nog een forse slag beter, ongetwij-
feld dankzij het verscheiden van 
Hanjin.
Maersk Line moest ook fi nancieel 
een stevige veer laten. Het operati-
onele resultaat (ebit) daalde naar 
4,1%. Concurrenten als CMA CGM 
(+10%), Evergreen (+7,3%) en Ha-
pag-Lloyd (+6,2%) deden het bedui-
dend beter. De Deense rederij blijft 
met een capaciteit van 3,6 miljoen 
teu wel veruit ’s werelds grootste 
speler. Cosco Shipping kan daar 
precies de helft tegenover stellen, 
wat impliceert dat de beladings-
graad van de Chinese vloot in het 
derde kwartaal spectaculair boven 

ROB MACKOR

Het Chinese Cosco Shipping 
heeft in het derde kwartaal voor 
het eerst in de geschiedenis meer 
containers vervoerd dan de tradi-
tionele nummer één: Maersk 
Line.

Dat heeft de Franse lijnvaart-
watcher Alphaliner uitgepuzzeld op 
grond van een analyse van de kwar-
taalberichten van beursgenoteerde 
containerrederijen. Daaruit blijkt 
onder meer dat Maersk Line in dat 
kwartaal de enige grote carrier was 
die minder in plaats van meer con-
tainers vervoerde in vergelijking 
met vorig jaar, namelijk 5,26 miljoen 
teu tegen 5,4 miljoen teu.
Het bureau stelt dat de malware-
aanval van medio dit jaar een grote 
rol heeft gespeeld in die terugval. 
Maersk Line en de zusterbedrijven 
APM Terminals en Damco werden 
op 27 juni getroff en door het Petya-
virus, waardoor allerlei systemen 
wekenlang plat lagen. Het volledige 
herstel daarvan kostte vervolgens 
vele weken, zo niet maanden.

MSC de grootste
Bij de bekendmaking van de cijfers 
over het derde kwartaal meldde 
moeder AP Møller-Maersk al dat de 
totale schadepost van de aanval 250 
tot 300 miljoen dollar bedraagt, 
voor het grootste deel in de vorm 
van omzetderving. Zowel Maersk 
Line als logistiek dienstverlener en  
overslagbedrijf APMT deelde in de 
malaise. 
De Chinese inhaalactie betekent 
vermoedelijk overigens niet dat 
Cosco in het derde kwartaal ook ’s 
werelds grootste containerrederij 
was. Dat was waarschijnlijk MSC, 
die via de samenwerking met 
Maersk in de 2M-alliantie vermoe-
delijk de vruchten heeft geplukt van 
de malware-problemen bij Maersk. 

Dit gesloten bolwerk publiceert 
echter nooit cijfers, maar de Britse 
Loadstar gaat ervan uit dat de in 
Zwitserland gevestigde rederij in 
het derde kwartaal rond de zes mil-
joen teu vervoerde en daarmee de 
grootste was.

Meeste capaciteit
Cosco Shipping vervoerde in juli, 
augustus en september 5,49 miljoen 
teu, veruit het grootste aantal in het 
bestaan van de rederij, die medio 
vorig jaar tot stand kwam door een 
fusie van de staatsrederijen China 
Shipping Group en Cosco. Het was 
bovendien maar liefst 23% meer dan 
in 2016. Het Koreaanse Hyundai 

CONTAINERS  Terwijl ‘big blue’ last had van cyberaanval zagen Chinezen het vo

Cosco Shipping stoot 
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Cargolux is een van de vracht-
maatschappijen die dit jaar maxi-
maal hebben geprofi teerd van het 
herstel van het volume en de ta-
rieven in de luchtvrachtmarkt.

Vooral het aanbod uit China, waar 
het bedrijf over een eigen hub in 
Zhenzhou beschikt, is sterk geste-
gen. Dat zegt topman Richard For-
son in een interview met de Luxem-
burgse pers.
Hij rekent na de kleine winst van 
2016 (4,6 miljoen euro)  voor dit jaar 
op een resultaat ‘dat 100 miljoen 
euro boven de prognose van begin 
van dit jaar’ ligt. Voor het komende 
jaar verwacht Forson dat de Luxem-
burgse vrachtmaatschappij voor het 
eerst in haar geschiedenis meer dan 
1 miljoen ton vracht zal vervoeren. 
Eerder had het personeel al een 
winstbonus van 5.000 euro toege-
zegd gekregen voor dit boekjaar. De 
1.400 medewerkers van de Luxem-
burgse vrachtmaatschappij Cargo-
lux kregen daarvan de helft al als 
voorschot uitgekeerd. De overige 
2.500 euro volgt in mei van 2018. De 
winstdeling is onderdeel van de ar-
beidsvoorwaarden bij Cargolux en 
wordt in twee delen uitbetaald. 
Voor het komend jaar 2018 ver-
wacht Forson een verdere groei van 
het aanbod of zeker stabiele ver-

voerscijfers. Met het oog op deze 
positieve verwachtingen voor 2018 
wil Cargolux volgend jaar zestig 
nieuwe vliegers in dienst nemen. De 
maatschappij telt nu in Luxemburg 
zo’n 470 piloten. 

Nachtvluchten
De groei van het vrachtvervoer op 
de kleine luchthaven van het Groot-
hertogdom betekent wel dat de ca-
paciteitsgrenzen van het vliegveld 
in zicht komen. Volgens Cargolux 
moeten er dan ook oplossingen 
worden gevonden voor de toekom-
stige groei van de vrachtmaatschap-
pij. Meer nachtvluchten zijn vol-
gens Forson niet onderdeel van de 
toekomstige groeiplannen. De top-
man zegt zelfs in gesprek te zijn om 
het aantal nachtvluchten te beper-
ken tot 65 vluchten. In 2010 waren 
dat er nog 100.  ‘Dat maximale aan-
tal van 65 zullen we zeker niet gaan 
overschrijden’, onderstreept For-
son. 
De luchtvaartmaatschappij heeft de 
laatste jaren het aantal vrachtvluch-
ten in de nacht al sterk weten te re-
duceren, terwijl de vrachtvloot bij-
na werd verdubbeld van veertien 
naar 27 vrachtjumbo’s. Cargolux 
voert wekelijks zo’n 140 vluchten 
uit van en naar Luxemburg Air-
port. JV 

RUIM 100 MILJOEN WINST

Cargolux mikt op 1 miljoen ton vracht volgend jaar. Foto: Cargolux

Zon blijft ook in 2018 
schijnen bij Cargolux

JOHN VERSLEIJEN

Hoge tarieven en een nijpend te-
kort aan luchtvrachtcapaciteit 
zorgen voor grote bevoorradings-
problemen onder de autofabri-
kanten. 

Dat zegt logistiek specialist Brad 
Brennan van consultant Evolution 
Time Critical (ETC). De oververhit-
te luchtvrachtmarkt maakt dat leve-
ranciers van auto-onderdelen dit 
najaar maar moeilijk voldoende ca-
paciteit kunnen inkopen op de grote 
intercontinentale routes tussen de 
VS, Europa en Azië. 
Vooral tussen Europa en Noord-
Amerika is er volgens de ETC-spe-
cialist dit najaar een groot tekort 
aan luchtvrachtruimte. Dat zorgt in 

luchtvrachtsector. Volgens de Brit-
se vrachtanalist Drewry stegen de 
prijzen met 21 dollarcent per kilo 
over de maand oktober. De gemid-
delde prijs op de prijsindex van
Drewry (gebaseerd op 28 grote 
vrachtbestemmingen) kwam daar-
mee uit op 2,89 dollar per kilo. Met 
de maand september meegerekend 
was er  sprake van een tariefsverho-
ging van 33 cent, aldus Drewry. 
De Nederlandse consultant World-
ACD noteert intussen over de 
maand oktober een groei van het 
volume van 6,9% bij een omzetgroei 
van 20,5%. De cijfers van WorldACD 
liggen iets boven de vervoerscijfers 
van luchtvaartorganisatie IATA. De 
brancheorganisatie meldt een groei 
van 5,9% tegen een groei van 9,2% 
over de maand september. 

CAPACITEITSGEBREK

Auto-industrie krijgt onderdelen 
steeds moeilijker op vliegtuigen
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onder meer de VS, waar de autopro-
ductie sterk afhankelijk is van de 
import van onderdelen, voor grote 
bevoorradingsproblemen. Dat kan 
volgens Brennan zelfs de productie 
bedreigen van bepaalde automodel-
len.
Hij wijst er op dat verladers in de 
automotive-sector steeds vaker met 
e-commerce-aanbieders slag moe-
ten leveren voor ruimte op de vlieg-
tuigen. Die concurrentie drijft de 
prijzen verder op. De luchtvrachtta-
rieven zijn daardoor over de laatste 
maanden meer dan verdubbeld, ter-
wijl de autofabrikanten juist dit na-
jaar de productie van de nieuwe mo-
dellen voor 2018 zijn begonnen, 
aldus Brennan.
Voorlopig lijkt er nog geen einde te 
komen aan de prijsstijgingen in de 

Bij Maersk moet na de verkoop van 

drie dochterbedrijven de turbo erop.

amburg

CEO Søren Skou zei in het kwar-
taalbericht in de tariefstijging het 
bewijs te zien van een ‘fundamente-
le verbetering van de container-
markt’. Het is echter maar de vraag 
of hij het bij het rechte eind heeft, 
want de analisten van het Noorse 
Fearnleys meldden recentelijk dat 
de spottarieven voor containerver-
voer van Azië naar Europa sinds au-
gustus met zo’n 25% zijn gedaald. 
Dat komt volgens hen doordat de 
capaciteit door de introductie van 
nieuwe schepen de afgelopen maan-
den sneller is gegroeid dan de vraag.
Over de eerste negen maanden 
heeft AP Møller Maersk, inclusief 
onder meer APMT, Damco en Svit-
zer, een forse achterstand ten op-
zichte van vorig jaar. De omzet 
groeide weliswaar van 20,5 tot 22,9 
miljard dollar, maar het nettoresul-
taat sloeg om van een winst van 780 
miljoen in een verlies van 1,55 mil-
jard dit jaar. De verliezen zaten 
vooral bij drie dochterbedrijven die 
verkocht zijn of zullen worden: 
Maersk Oil, Maersk Tankers and 
Maersk Drilling. Maar ook de activi-
teiten die wel voortgezet worden, 
boekten een gezamenlijk verlies van 
277 miljoen dollar.

Turbo
In een recent interview in de Deen-
se fi nanciële krant Børsen heeft 
Skou gezegd dat ‘de turbo erop 
moet’ na de verkoop van de drie gro-
te dochterbedrijven. ‘Maersk moet 
weer een bedrijf worden dat groeit’, 
aldus de CEO.
Hij denkt dat een nauwere samen-
werking tussen Maersk Line, APM 
Terminals en Damco kan helpen om 
de afhankelijkheid van de fl uctua-
ties op de vrachtenmarkt te vermin-
deren. Hij schat dat het drie tot vijf 
jaar gaat kosten ‘om het bedrijf te 
bouwen dat we willen zijn’, maar 
preciseerde niet hoe de groep er dan 
uit zou moeten zien.

die van de Deense vloot moet heb-
ben gelegen.
Ondanks het volumeverlies draaide 
Maersk Line fi nancieel een aanzien-

lijk beter derde kwartaal. De omzet 
groeide van 5,3 tot 6,1 miljard dollar 
en het verlies van 116 miljoen doller 
van vorig jaar werd omgebogen in 

een winst van 211 miljoen dit jaar. 
Dat was vooral te danken aan de 
stijging van het gemiddelde tarief 
per vervoerde teu van 14% ten op-

zichte van vorig jaar. Ten opzichte 
van het tweede kwartaal lag het aan-
tal vervoerde containers echter 
2,5% lager.

olume met bijna een kwart groeien

Maersk van troon
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Met langere vrachtwagens bespaart 

een bedrijf ook op chauffeurskosten.

kreeg het voor elkaar korte ritten 
met de LZV voor een paar kilometer 
door Duitsland uit te voeren. De 
Nedersaksische ‘Behörden’ begre-
pen wel dat een rit tussen ’s-Hee-
renberg (Montferland) en Twente 
korter was over Duitse wegen dan 
via een omweg in Nederland. Dat 
scheelde in kilometers en in CO2-
uitstoot. Nedersaksen deed trou-
wens van meet af aan, en van harte, 
mee met de federale Duitse proef 
met ecocombi’s, hetgeen van meni-

ge andere deelstaat niet gezegd kan 
worden.
De beperking van de grensover-
schrijding tussen Nederland en Bel-
gië is, nu ook Wallonië de ecocombi 
toelaat, ook wel min of meer de we-
reld uit. Het is nu immers vrijwel 

FOLKERT NICOLAI

Wallonië laat sinds begin deze 
maand de ecocombi toe op een 
deel van zijn wegennet. Daarmee 
is vervoer met langere vrachtau-
tocombinaties nu net als in Ne-
derland en een groot deel van 
Duitsland mogelijk geworden. 
Bovendien kan chauff eurs in Bel-
gië sinds kort in eigen land in-
structie worden gegeven voor de 
besturing van combinaties met 
een lengte tot 25,25 meter. Voor-
heen moesten Belgische chauf-
feurs een cursus volgen in Neder-
land, omdat Nederland een veel 
langere ervaring heeft met de 
‘LZV’.

Goed nieuws, zegt de Belgische 
wegvervoerorganisatie UPTR. Ook 
Nederlandse vervoerders zullen het 
bericht over de vrijstelling van 
Waalse wegen met instemming heb-
ben vernomen. Er ontwikkelt zich 
in de Benelux en Duitsland een 
groot netwerk van wegen waarop 
met de zuinige ecocombi goederen 
kunnen worden vervoerd. Onlangs 

gooide immers ook de Duitse deel-
staat Noordrijn-Westfalen het roer 
om. NRW opende, na lange en kop-
pige tegenstand, zijn hoofdwegen-
net voor de ‘Lang-Lkw’.
In Nederland rijden inmiddels ruim 
duizend ecocombi’s rond, een aan-
tal dat de vloot in de buurlanden 
ruim overtreft. In België is een proef 
met langere combinaties in feite 
mislukt door veel te scherpe voor-
waarden. In Duitsland werd een ‘fl a-
chendeckende’ – een heel het land 
overspannende – proef ernstig be-
moeilijkt doordat veel deelstaten er 
aanvankelijk hun medewerking aan 
ontzegden. Dat had mede te maken 
met vragen over de verkeersveilig-
heid en met de lobby van spoorope-
rators die vermoedden dat de ‘Giga-
liner’ veel lading zou afsnoepen van 
de trein.

Pionierswerk
Het lijkt erop dat het Nederlandse 
pionierswerk op dit terrein nu 
vruchten afwerpt. Zowel in Neder-
land als in Duitsland is onderhand 
met wetenschappelijke onderzoe-
ken aangetoond dat de ecocombi in 

wezen eerder een goede aanvulling 
is van het intermodale vervoer. Van 
een grootschalige verschuiving van 
het goederenvervoer van het spoor 
naar de weg is in beide landen niets 
gebleken.
De rapportages in beide landen wij-
zen uit dat de ecocombi in elk geval 
voor het vervoer over de weg een 
sterke vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen oplevert. Per 
eenheid lading kan tot 30% van de 
CO2-emissie worden bereikt. De 
ecocombi bespaart uiteraard ook op 
chauff eurskosten, want twee eco-
combi’s nemen samen evenveel la-
ding mee als drie conventionele 
trucks. Dat is mooi meegenomen in 
tijden waarin het tekort aan chauf-
feurs alleen maar toeneemt.
Nu ook Wallonië en Noordrijn-
Westfalen de langere combinatie op 
delen van hun wegennet toelaten, 
ontstaat een fl ink werkgebied voor 
deze zuinige en ecologisch duurza-
me wegreuzen. We kunnen ermee 
in Luik komen, in Charleroi, in 
Mönchengladbach, in Dortmund, 
Duisburg en verderop Duitsland in. 
Eerdaags zullen de drie landen be-

sluiten zich weinig meer aan te trek-
ken van een oude bepaling in het 
Europees recht, die erop neerkomt 
dat lange combinaties niet in hun 
geheel de grens over mogen.
Daar zijn we feitelijk al van af sinds 
de Europese Commissie, een paar 
jaar geleden, een wat eigenzinnige 
uitleg aan deze bepaling gaf. Als 
twee aangrenzende lidstaten de 
ecocombi op hun wegen toelaten, 
mag je met het voertuig zonder ont-
koppeling de grens over, luidt de nu 

geldende interpretatie. Dat mag ui-
teraard alleen op grensovergangen 
waar de ecocombi sowieso mag rij-
den.
Er was, jaren geleden, een grappig 
precedent. Vervoerder Wim Bos-
man, tegenwoordig Mainfreight, 

Ook de Walen gewonnen voor eco
DOORBRAAK  Benelux en Duitsland vormen nu aardig netwerk voor zuinig vervoer
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heel België dat de ecocombi om-
armt. Het Brussels Gewest zal heus 
niet dwarsliggen als een ecocombi, 
van een Vlaamse, Nederlandse of 
Waalse transporteur of verlader, in 
zijn geheel de grens tussen beide 
lidstaten overschrijdt.

Frankrijk
Dat West-Europese staten aarze-
lend tegenover de ecocombi ston-
den – Frankrijk zou ook eens over 
de brug moeten komen – is begrij-
pelijk. In dichtbevolkte gebieden, 
als Nederland, België en Noordrijn-
Westfalen, vrees je voor verkeers-
problemen door langere combina-
ties. Zoeken we het wat hoger op, in 
Zweden en Finland bijvoorbeeld, 
dan zien we nog veel langere trucks 
over de wegen gaan. Meestal in dun-
bevolktere gebieden. Het mekka 
voor de ecocombi is Australië, waar 
combinaties van één trekker met 
oplegger en nog eens vier aanhan-
gers over kaarsrechte wegen rijden. 
De ‘road train’, inderdaad, in een 
land waar maar weinig treinverkeer 
is, omdat je er niet overal spoor 
kunt aanleggen.

Wat is naar verwachting de toe-
komst van de ecocombi in Europa?
Die is niet te onderschatten, want 
elke wegtransporteur staat te pope-
len om deze combinatie in gebruik 
te nemen. Een echte visie op lange-
re combinaties heeft de Europese 
Commissie intussen niet, gezien 
het onlangs uitgebrachte ‘Mobili-
teitspakket’. Waarschijnlijk vindt 
Brussel dat de lidstaten het op dit 
punt zelf maar moeten uitzoeken. 
En misschien is dat ook maar be-
ter.
Dat Europese Mobiliteitspakket 
heeft als voordeel dat er niets ten 
gunste of ten nadele van de eco-
combi in wordt vermeld. Er wordt 
op dit gebied niets in voorgeschre-
ven of verboden. Dat in korte tijd 
Noordrijn-Westfalen en Wallonië 
de lange combinatie toestaan – het 
eerste een Duitse deelstaat, de 
tweede een Belgisch Gewest – 
wordt volledig aan die onderdelen 
van een lidstaat overgelaten. Dat 
leidt meestal tot innovatieve uit-
komsten, die misschien niet overal 
toepasbaar zijn, maar in delen van 
het land wel.

combi
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De ‘papierloze’ reis
Het verzenden van een container moet net zo een-
voudig worden als het posten van een pakketje en 
blockchain wordt gezien als hét middel om die uto-
pie te bereiken. Nu is er nog een enorme papierwin-
kel nodig om een container van A naar B te krijgen. 
Aan het verschepen van een container met bloemen 
van Kenia naar Nederland komen meer dan dertig 
organisaties te pas die ruim 200 keer met elkaar 
communiceren, blijkt uit een transportanalyse van 
Maersk Line en computerbedrijf IBM. Wie die pa-
pierwinkel verkleint of opheft boekt enorme tijds-
winst en bespaart fors op administratieve kosten. 
Rederijen grijpen daarom gretig naar blockchainap-
plicaties om de informatieoverdracht te vereenvou-
digen. Zo maakte ZIM recent zijn eerste ‘papierloze’ 
reis met behulp van een blockchaintoepassing voor 
de bill of lading, die is gemaakt door Wave. De Isra-
elische rederij deed dat samen met Sparx Logistics, 
voor wie ze meerdere containers van China naar Ca-
nada vervoerde. Gedurende die reis werden alle be-
nodigde documenten via de blockchain met elkaar 
gedeeld.
Ook Hyundai Merchant Marine heeft deze zomer 
succesvol zo’n reis afgerond.  Voor het transport van 
reefercontainers van Busan in Zuid-Korea naar het 
Chinese Qingdao werden niet alleen de documenten 
via blockchain gedeeld, maar ook de temperaturen 
van de containers, die dankzij een combinatie met 
IoT-technologie (Internet of Things) realtime naar 
wal verzonden werden. De rederij heeft ook een test 
met droge containers aangekondigd naar ‘meer di-
verse bestemmingen, zoals Thailand en India’.

De container mag dan 

inmiddels uitgegroeid zijn 

tot een standaardattribuut 

voor het transport van de 

meest uiteenlopende 

goederen, dit betekent niet 

dat innovatie aan de box 

voorbij gaat. Zo zal 

blockchain een steeds 

grotere rol spelen in het 

containerverkeer. Het 

verzenden van een 

container moet daarmee 

zo simpel worden als het 

versturen van een mailtje. 

Een andere innovatie moet 

het mogelijk maken een 

container (en de inhoud 

ervan) continu te 

monitoren, waar de box 

zich ook bevindt.

Hoe blockchain het 
containertransport 
kan veranderen
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Fraudebestrijding 
en beveiliging
Omdat het niet mogelijk is om in een blockchain data 
te wijzigen, er kunnen alleen nieuwe data worden 
toegevoegd, wordt de techniek gezien als een ultiem 
middel om transparantie te bevorderen en fraude te-
gen te gaan. Ook voor rederijen die de technologie 
gebruiken om de vrachtbrief te digitaliseren is dit 
een belangrijke  factor.  Evenals de partners in de ver-
zekeringsbranche. 
Vraag is of blockchain ook specifi ek als beveiligings-
middel zal worden ingezet. De recente hack van 
scheepsmakelaar Clarksons heef laten zien hoe ge-
makkelijk vertrouwelijke data op straat kunnen ko-
men te liggen. Een hacker kwam het bedrijf, dat ook 
als onderzoeks- en consultancybureau dienst doet, 
binnen via een gebruikersaccount en wist gevoelige 
informatie te ontdekken. Omdat Clarksons heeft ge-
weigerd om losgeld te betalen, dreigt de informatie 
nu gelekt te worden.
Verschillende blockchainbedrijven, waaronder 
Guardtime, dat ook op het gebied van verzekeringen 
al samenwerkt met de maritieme industrie,  hebben 
toepassingen ontwikkeld om blockchain in te zetten 
voor cybersecurity. Omdat dat systeem de informa-
tie niet gecentraliseerd bij één bedrijf bewaart, maar 
in plaats daarvan verdeelt over de verschillende le-
den van de blockchain, is het moeilijker te hacken en 
biedt het bedrijven die gevoelige data delen extra be-
scherming. 

Het (aan)betaal-
middel
De meest opmerkelijke ontwikkeling is de lancering 
van een iegen cryptomunt voor de scheepvaart, de 
TEU. Voor een industrie die steevast wordt verweten 
conservatief te zijn, is er opvallend snel ingehaakt op 
de nieuwste fi nanciële rage van het cryptogeld – waar 
het voor blockchain allemaal mee begon. 
Enigszins onopgemerkt heeft het bedrijf 300 Cubits 
in augustus een speciale cryptomunt voor de scheep-
vaart gelanceerd: de TEU. Het is geen geheel nieuwe 
munt, maar een verlenging van de cryptomunt Ethe-
reum, het hippe broertje van de Bitcoin.
300 Cubits oprichter Johnson Leung ziet de munt als 
ideale oplossing om de onbetrouwbaarheid van boe-
kingen te bestrijden. Veel verladers boeken hun con-
tainers bij meerdere rederijen om zeker te zijn van 
transport, maar dat heeft voor de rederijen tot een 
toename van het aantal no shows geleid. Die zijn hun 
schepen daarom gaan overboeken, waardoor een vi-
cieuze cirkel is ontstaan. 
Volgens Leung is de situatie alleen op te lossen door 
fi nanciële consequenties aan het niet naleven van 
boekingen te stellen. Hij gelooft niet in cash aanbe-
talingen en bankgaranties, omdat partijen niet be-
reid zijn om die te betalen. Maar een cryptomunt die 
waarde heeft en gratis aan de markt beschikbaar 
wordt gesteld, zou wel kunnen werken, denkt hij.
300 Cubits heeft de munt in augustus aangeboden in 
de vorm van een Initial Coin Off ering. Zo’n ICO is 
vergelijkbaar met de beursgang van een bedrijf, maar 
in plaats van aandelen wordt er een bepaald aantal 
munten aangeboden. Het bedrijf heeft 100 miljoen 
TEU uitgegeven, die verkocht zijn voor een totaal 
van 1.588,36 Ethereum, omgerekend 767.352 dollar. 
De waarde van één TEU is daarmee voorlopig nog 
geen cent. 
Leung verwacht echter dat naarmate blockchain zijn 
opmars vervolgt en mensen gewend raken aan de 
technologie, de munt in populariteit en waarde zal 
stijgen. 

Transparante 
verzekeringen
Er kan op zee van alles misgaan. Schepen kunnen 
vertraagd raken, in een storm terechtkomen, stran-
den, een aanvaring hebben en zelfs worden aange-
vallen door piraten. Schip en lading worden daarom 
stevig verzekerd en vaak voor fl inke bedragen. 
Naast de enorme papierwinkel die met de maritieme 
verzekeringsmarkt is verbonden, geldt de markt vol-
gens deskundigen ook als ‘bijzonder ineffi  ciënt’. Sa-
men met bedrijven als Ernst & Young, Acord, Micro-
soft en Willis Towers Watson heeft Maersk daarom 
een 20 weken durende test uitgevoerd met een 
blockchaintoepassing van Guardtime, waarin het 
verzekeringsprocs volledig in een blockchain wordt 
opgelost. Het platform verbindt klanten, scheeps-
makelaars, verzekeraars en derde partijen met een 
gedistribueerde database die gegevens bijhoudt over 
identiteit, risico’s en de mate van blootstelling, en 
verbindt die gegevens met verzekeringscontracten. 
Het is onder meer in staat om activadata van meer-
dere partijen bij te houden, die te linken aan polis-
sen, activa van verschillende partijen met elkaar te 
verbinden en betalingen en transacties af te hande-
len.
Het is de eerste blockchainoplossing in de maritieme 
verzekeringsbranche. Volgens Lars Henneberg, 
hoofd verzekeringen van Maersk, was het hoog tijd 
dat de verzekeringen werden aangepakt. Die zijn vol-
gens hem niet alleen ‘vervelend en schurend’, maar 
ook liggen ‘risico en kapitaal simpelweg te ver uit el-
kaar.’ Scheepsverzekeringen bieden vaak dekkingen 
van miljarden euro’s, terwijl er in de praktijk zelden 
voor zulke bedragen schade wordt geleden. 
Vanwege de succesvolle proeftermijn gaan de bedrij-
ven deze toepassing per het nieuwe jaar ook daad-
werkelijk gebruiken. 

TOBIAS PIEFFERS

Digitalisering is de nieuwe heilige 
graal van rederijen en blockchain 
wordt gezien als het tovermiddel. 
Vier manieren waarop de 
technologie haar intrede doet.
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Contargo richt zich met de BWS op mari-
tieme en continentale ladingvolumes en 
tank- en bulktransport. De lijndienst rijdt 
in eerste instantie drie keer per week van 
terminal CTT Rotterdam in Pernis naar 
goederenstation Basel Bad UBF en vice ver-
sa. Vanuit Rotterdam vertrekt de shuttle op 
maandag, woensdag en vrijdag en vanuit 
Basel op dinsdag, donderdag en zaterdag. 
‘De BWS is een aantrekkelijke aanvul-
ling op onze binnenscheepvaartdiensten 
tussen Rotterdam en de Boven-Rijn’, zegt 
manager network development Marc 
Hunziker van Contargo AG. ‘De uitste-
kende trimodale verbindingen tussen de 
CTT-terminal en de verschillende (diep-
zee)terminals in de Rotterdamse haven 
staan garant voor een snelle en efficiënte 
aan- en afvoer van goederen. Daarnaast 
biedt deze terminal uitgebreide mogelijk-
heden voor het opslaan van zowel stan-
daard containers als die met gevaarlijke 
stoffen. Behalve voor goederenstromen 
tussen Rotterdam en Basel kan de shutt-

ledienst ook goed ingezet worden voor 
transporten van en naar Antwerpen en de 
drielandenregio. Vanuit onze terminal in 
Basel zijn er vele mogelijkheden om ladin-
gen verder te distribueren naar bestem-
mingen in (Zuid-) Duitsland, de Franse El-
zas en Zwitserland. In Zwitserland kunnen 
hiervoor onder meer met onze shuttletrei-
nen, die lijndiensten onderhouden naar 
steden als Chavornay, Genève, Dietikon en 
Gossau, ingezet worden en het aansluit-
systeem voor gecombineerd internatio-
naal containervervoer Swiss Split.’ 

duurzaam en CO2-reducerend 
Met de komst van de BWS speelt Contar-
go volgens Hunziker in op de groeiende 
behoefte vanuit de markt naar snelle, be-
trouwbare, duurzame, en CO2-reduceren-
de verbindingen tussen Rotterdam en het 
Europese achterland. ‘Met deze shuttle-
dienst bieden we daar een oplossing voor 
aan’, geeft Hunziker aan. ‘Daarnaast is 
de spoorverbinding een goed alternatief 

voor onze klanten in periodes dat de Rijn 
door hoog- en laagwater niet of minder 
goed bevaarbaar is. 
De lijndienst is nu een kleine twee maan-
den in bedrijf en we merken dat er bij ver-
laders veel belangstelling voor is. We heb-
ben de ambitie om de BWS vijf keer per 
week in beide richtingen te laten rijden. 
Wanneer dat ingevoerd wordt, is afhan-
kelijk van hoe de vraag zich de komende 
periode ontwikkelt.’ 
Contargo werkte bij het opzetten van de 
Basel Westport Shuttle nauw samen met 
het Havenbedrijf Rotterdam, dat via het 
Rail Incubator-programma operators on-
dersteunt bij het ontwikkelen van nieu-
we spoorverbindingen naar onder meer 
Zuid-Duitsland en Centraal-Europa. Met 
de komst van de BWS beschikt de CTT-ter-
minal nu over drie shuttlediensten van en 
naar het Europese achterland. 

meer synchromodaliteit 
De ingebruikname van de BWS maakt deel 

uit van de strategie van Contargo om het 
spooraandeel in zijn vervoersactiviteiten 
fors uit te breiden. Om zijn klanten nog 
beter van dienst te kunnen zijn, wil de tri-
modale logistiek dienstverlener hen meer 
synchromodaliteit bieden en de mogelijk-
heden vergroten om volumes van de weg 
naar het spoor te verschuiven. Met onder 
meer behulp van intelligente IT-systemen 
is Contargo in staat om de verschillende 
vervoersmodi uiterst flexibel, efficiënt en 
duurzaam in te zetten en uitstekend op 
elkaar af te stemmen. 

Contargo breidt spoorvervoer uit met nieuwe shuttledienst 

BWS verbindt Rotterdam 
met drielandenregio

Contargo heeft in oktober een nieuwe spoorverbinding toegevoegd aan 
zijn dienstenpakket: de Basel Westport Shuttle (BWS). Met deze snelle 
shuttledienst biedt de trimodale logistiek dienstverlener nu een directe 
treinverbinding tussen de Rotterdamse haven en de drielandenregio 
(Zuid-) Duitsland, Frankrijk en Zwitserland aan.

ADVERTORIAL
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I CT-ondernemingen als Siemens gebruiken het 
product inmiddels, net als grote farmaceuti-
sche bedrijven en leveranciers van levensmid-
delen. We hebben het over de Visioboxx, een 
kleine houder zo groot als een brillenkoker, 
die containers tijdens het transport continu 

monitort. Het innovatieve product werd ontwikkeld 
door de fi rma OHB Logistic Solutions in Bremen. De 
Visioboxx moet voor meer transparantie en zekerheid 
zorgen in het containerverkeer.
De houder wordt bij een geopende containerdeur be-
vestigd en vervolgens met drie magneten vastgezet. De 
sensordraad leidt de sensor naar de producten in de 
container. Als de deur van de container eenmaal dicht 
is, dan is de apparatuur niet zonder geweld te verwijde-
ren, stelt OHB-directeur Jens Kuckertz. Via een app 
kunnen gebruikers de data die de Visioboxx uitleest, 
raadplegen op hun smartphone, tablet of pc.
Het apparaat is sinds begin dit jaar beschikbaar en blijkt 
in de praktijk goed te functioneren. Inclusief de kosten 
voor data-overdracht kost het 189 euro. In tegenstelling 
tot systemen die eerder op de markt kwamen, en die 
doorgaans niet onder de 800 euro aangeboden werden, 
is Kuckertz optimistisch dat de Visioboxx voor het mar-
gegevoelige containertransport de goede prijsstelling 
heeft.
Bij het wereldwijde goederentransport per container 
kan het naadloos volgen en bewaken van de producten 
in de container van groot belang zijn. Om de Visioboxx 

te ontwikkelen kon het OHB-concern terugvallen op 
ervaring die opgedaan werd bij de installatie van 70.000 
boordcomputers die special voor vrachtwagenleveran-
cier MAN werden ontwikkeld en de navigatieappara-
tuur die voor de truck-afdeling van Volvo werd ge-
bouwd. Ook het monitoren van tankcontainers is een 
activiteit van OHB.  

Verlader als belangrijkste gebruiker
De belangrijkste gebruikers van de Visioboxx zijn in 
eerste instantie verladers, maar ook de producenten 
zelf en verzekeringsmaatschappijen horen tot de doel-
groep voor het gebruik van het systeem. ‘Klanten heb-
ben de mogelijkheid om via een beveiligde internettoe-
gang de status van een zending op elk moment en waar 
ook ter wereld te volgen. De gebruiker bepaalt daarbij 
zelf welke informatie doorgegeven moet worden’, legt 
Kuckertz uit. Als een verlader niet continu wil monito-
ren, maar wel een alert wil ontvangen bij bepaalde on-
regelmatigheden, bijvoorbeeld bij het overschrijden 
van vooraf ingestelde grenswaarden, dan ontvangt hij 
in voorkomende gevallen een e-mail.
Kuckertz geeft aan dat de vochtigheidsgraad, eventuele 
schokken van de container en de temperatuur in de 
container elke 15 minuten gemeten worden. De gebrui-
ker kan die waarden direct inzien. Als extra service 
noemt de manager de mogelijkheid een 24 uurs-over-

De gebruiker bepaalt zelf 

welke informatie hij wil.

Kleine innovatie met grootse 
werking

weersomstandigheden, gaat ongeveer twee jaar mee.
Kuckertz is zich onderwijl aan het beraden over de ver-
dere ontwikkeling van de box. Zo zou het ook mogelijk 
moeten zijn andere goederen dan containers te volgen 
op schip, spoor en vrachtwagen. Daarnaast experimen-
teert het bedrijf met het aansluiten van meerdere sen-
sors op één box, zodat individuele pallets in dezelfde 
container kunnen worden gevolgd. ‘Dat levert dan een 
nog meer gediff erentieerde set data op’, zegt Kuckertz 
niet zonder trots.

zicht van de status van container en lading op te vragen, 
die real time wordt weergeven. Deze data zijn in te zien 
in het OHB-klantenportal of worden direct en automa-
tisch ingevoerd in de software van de klant.
Deze vorm van monitoring is heel nuttig bij de tempe-
ratuurgevoelige levensmiddelensector, waar de onder-
breking van de koelketen voor hoge kosten kan zorgen 
als de lading bederft en vernietigd moet worden. Het 
zelfde geldt voor farmaceutische of elektronische pro-
ducten producten, waarbij de lading vaak heel kostbaar 
en kwetsbaar is.
OHB is op dit moment met meerdere verzekerings-
maatschappijen in gesprek, die duidelijk belang hebben 
bij een eenduidige monitoring van de container, vooral 
bij incidenten. Kuckertz: ‘Het is met ons systeem nauw-
keurig vast te stellen wat op welk moment met of bij de 
container is gebeurd.’ Voor transportondernemingen 
kan deze dataservice een USP zijn én een instrument 
zijn dat leidt tot meer klantenbinding.’
Extra kosten bij de dataoverdracht per satelliet zijn er 
niet. Wel moeten elke paar maanden de batterijen ver-
vangen worden. Voor deze service vraagt OHB 30 euro. 
De Visioboxx, die bestand is tegen sterk wisselende 

MELS DEES

Een kleine ronde doos vormt 

het hart van een systeem waarmee 

containers én hun inhoud tijdens het 

transport gemonitord kunnen worden.

DE VISIOBOXX MONITORT:
-  de geografi sche positie van de container op de 

meter nauwkeurig;

-  de temperatuur binnen de container, mits tussen 

-40 graden en plus 85 graden Celsius;

-  de luchtvochtigheid in de container tussen 0 en 

100%;

-  de toestand van de containerdeur (open of 

dicht);

-  trillingen of schokken van de container.
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V olgens Erik Groot Wassink, directeur 
special products van Nunner Logis-
tics, biedt de regio Noord-Nederland 
voldoende ladingaanbod voor een fre-
quente spoordienst vanaf de Neder-
landse havenstad naar China. 

Verder gaat Nunner logistics in de Amsterdamse West-
haven bij het nieuwe spoorproject nauw samenwerken 
met TMA Logistics, de beheerder van de oude contai-
nerterminal van ACT/Ceres. ‘Wij willen van de terminal 
een trimodale draaischijf maken. TMA heeft al short-
sea-verbindingen met Scandinavië en het Verenigd Ko-
ninkrijk. Daarnaast zijn er ook binnenvaartdiensten 
met Rotterdam en Antwerpen vanaf de terminal. Zo 
kunnen wij ons achterland voor de raildienst op China 
aanzienlijk vergroten.’  
Nunner maakt reeds gebruik van de Amsterdamse ter-
minal van TMA voor de opslag van staal dat binnen-
komt per schip en dat per binnenvaartschip, trein of 
wegvervoer wordt gedistribueerd binnen Europa en 
naar Centraal Azië, aldus de manager.

Drie per week
De logistiek dienstverlener beoogt verder de recht-
streekse spoordienst (een keer in de week) vanaf de 
Amsterdamse haven naar China aan te vullen met be-
staande raildiensten vanaf het Duitse Neuss naar Chi-
na. Daarvoor zal RailCargo een rail-shuttle opzetten 
vanaf Amsterdam naar Neuss. ‘Wij kunnen zo drie 
diensten in de week garanderen vanaf Amsterdam 
naar China. Die frequentie is wel noodzakelijk om een 

Of het adres van het hoofdkantoor van 
Hamburg Süd, de Willy Brandt-straat, 
de topmannen van Maersk en Ham-
burg Süd inspireerde is niet bekend. 
Maar net als de voormalige bondskan-
selier gebruikten de nieuwe CEO van 

Hamburg Süd, Arnt Vespermann, en Sören Toft, COO 
van Maersk Line en lid van de raad van commissarissen 
van de onderneming, vorige week grote woorden toen 
aangekondigd werd dat het fusieproces tussen beide 
ondernemingen afgesloten was. Vespermann refl ecteer-
de op de bijna 150-jarige historie van de Duitse Zuid-
Amerika specialist, die ongeveer 80 jaar lang onderdeel 
was van het Oetker-concern. ‘Dit is dag één van de 
nieuwe combinatie’, stelde de CEO. Hamburg Süd is nu 
onderdeel van de marktleider, stipte Vespermann aan, 

markt op te bouwen. Uiteindelijk willen wij toe naar 
een dagelijkse dienst’, aldus Groot Wassink. Trucken 
tussen Amsterdam en Neuss is een ander alternatief 
om voldoende capaciteit aan te bieden, zegt hij. 
Daarnaast kan Nunner Logistics via de draaischijf van 
Rail Cargo in Neuss ook bestemmingen in Hongarije, 
Turkije, Roemenië en Italië aanbieden. ‘Vanaf Neuss 
zijn wij bijvoorbeeld in 36 uur in Boedapest en kunnen 

JOHN VERSLEIJEN

Nunner Logistics opent in 

maart in samenwerking met 

het Oostenrijkse Rail Cargo 

een rechtstreekse raildienst 

van de Amsterdamse 

Westhaven naar het Chinese 

Yiwu bij Shanghai.

DVZ / MELS DEES

Sebastian Reimann, journalist voor 
ons partnerblad DVZ, had in 
Hamburg een gesprek met de 
topmannen van Maersk en 
Hamburg Süd, naar aanleiding van 
het afronden van de overname.

Uiteindelijk willen we toe 

naar een dagelijkse dienst.

Amsterdam krijgt rechtstreeks sp

‘Hamburg Süd blijft we
wat ‘grote voordelen voor beide ondernemingen zal 
brengen – maar vooral voor Hamburg Süd.’ Ook Toft 
sprak van een ‘historische dag’. Hamburg Süd was altijd 
al een sterke concurrent geweest, met zeer loyale klan-
ten en een focus op kwaliteit. Kortom: ‘We gaan samen 
met een eersteklas onderneming.’

Concurrentie op afstand
Gezamenlijk vormen Maersk en Hamburg Süd met eni-
ge afstand tot de rest van het veld de grootste contai-
nerrederij ter wereld, met bijna 36.000 medewerkers, 
ongeveer 770 schepen en een ladingcapaciteit van 4,15 
miljoen teu. Het marktaandeel van de onderneming 
komt uit op 19%. Om de verhoudingen nog eens weer 
te geven: Hamburg Süd brengt 116 schepen mee als 
bruidsschat met een capaciteit van 0,59 miljoen teu en 
6,2 miljard dollar omzet. In 2016 vervoerde de nu over-
genomen partij 4,4 miljoen teu. Maersk Line wist in dat-
zelfde jaar 20,8 miljoen teu te verplaatsen. Nu de fusie 
afgerond is, bestaat het personeelsbestand uit 5.000 
medewerkers op het land (waarvan 1000 in Hamburg) 
en 1.000 medewerkers op zee. Illustratie: Barry Hage
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Het Brabantse transportbedrijf

Ad Dollevoet gaat een nieuw 

distributiecentrum bouwen in 

Oss. De nieuwe bedrijfsruimte 

beslaat zo’n 16.000 vierkante 

meter en moet medio 2018 gereed 

zijn. De naamgever van het bedrijf 

begon in 1957 als contractant voor 

Van Gend & Loos. Zestig jaar later 

is Ad Dollevoet uitgegroeid tot 

een logistiek dienstverlener van 

zo’n vijftig medewerkers, die actief 

is op het gebied van transport, 

distributie, opslag en orderpicking.

Het slimme robotconcept van 

Prime Vision is de winnaar van de 

Logistica Award 2017. De jury 

roemde het innovatieve karakter 

van de uitvinding. PrimeVision 

introduceert het concept 

self-organizing logistics. Daarbij 

wordt gebruikgemaakt van 

mobiele robots die autonoom 

pakketten of rolcontainers 

sorteren. Het concept is nog niet 

operationeel. Volgend jaar wordt 

de eerste case geïmplementeerd 

bij een bedrijf in Italië. Naast 

Prime Vision waren drie andere 

kanshebbers genomineerd: Ravas, 

WeNova en Pack Tools.

Het Enschedese familiebedrijf 

HST Groep gaat iedere eerste 

zaterdag van de maand speed-

dates voor sollicitanten organise-

ren. Zo maken werkzoekenden 

laagdrempelig kennis met de 

mogelijkheden van de allround 

logistiek dienstverlener. Van 

chauffeur tot accountmanager: 

iedere geïnteresseerde in de 

logistieke wereld is welkom bij de 

HST Speeddate. 

Den Bakker Transport heeft een 

nieuwe Iveco Stralis in gebruik 

genomen. De Stralis XP met 

Hi-Way cabine en 460pk sterke 

11-liter dieselmotor is uitgerust 

met hydrauliekinstallatie en zal 

door het bedrijf uit Hellevoetsluis 

vooral worden ingezet voor het 

transport met walking fl oor en 

tankopleggers. De historie van 

Den Bakker Bedrijven BV gaat 

terug tot de oprichting in 1948. De 

eerste activiteiten bestonden uit 

het maaien van granen en het 

ploegen van land, toen nog 

uitgevoerd met paarden. 

Minder verkeersongelukken en 

meer bewustwording voor 

veiliger weggedrag bij vrachtwa-

genchauffeurs en medewegge-

bruikers: dat is de reden dat Volvo 

Trucks Nederland een demovloot 

van elf safety trucks heeft 

ontwikkeld. Logistiek dienstverle-

ner CB gaat gebruikmaken van 

een van de safety trucks en breidt 

zo zijn wagenpark tijdelijk uit. De 

safety trucks van Volvo zijn 

uitgerust met de nieuwste 

veiligheidsvoorzieningen en 

herkenbaar aan hun ‘crash test’ 

kleuren waardoor ze het thema 

veiligheid op een opvallende wijze 

uitstralen. CB zet de Volvo safety 

truck in voor het reguliere werk.

Zeecontainervervoerder Transport 

Rien Boom uit Schelluinen heeft 

drie nieuwe DAF trekkers in 

gebruik genomen. De auto’s zijn 

uitgerust met een TRS/Carrier 

generator zodat Reefercontainers 

aangesloten vervoerd kunnen 

worden. Het wagenpark omvat 

door de uitbreiding nu 26 auto’s, 

alle uitgerust met Genset en 

veertien geselecteerde charters. 

Transport Rien Boom heeft naast 

het vervoeren van droge contai-

ners als specialisatie Temperature 

Controlled Reefertransport 

waarvoor in 2015 het ISO en GDP 

(Pharma) certifi caat behaald is.

Pakketvervoerder GLS heeft zijn 

depot in Rotterdam vrijwel 

verdubbbeld. Er komen ook extra 

lijndiensten tussen Rotterdam en 

bestemmingen in de Benelux. Het 

depot in Rotterdam, het grootste 

van GLS in Nederland, werd 

uitgebreid tot 6.600 vierkante 

meter en kan nu twee keer zoveel 

pakketten aan als voorheen. Het 

aantal dockports werd verhoogd 

van 72 naar 137. Bij het depot 

werken veertig mensen en voor 

GLS in Rotterdam rijden 85 

chauffeurs. Het aantal banen bij 

de vestiging in de Maasstad zal 

met ongeveer veertig toenemen.

Jansen Foodservice (met vestigin-

gen in Lochem en Doetinchem) 

heeft het wagenpark uitgebreid 

met vier luchtgeveerde Scania 

P280 bakwagens, voorzien van 

een koel-/vriesopbouw. De 

wagens zijn uitgerust met track & 

trace in combinatie met realtime 

temperatuurregistratie. Als 

bezorgende Foodservice groot-

handel rijden de vrachtwagens 

door heel Oost- Nederland. 

BEDRIJFSNIEUWS

Het is niet de bedoeling

alle medewerkers naar 

Kopenhagen te verhuizen.

poorlijntje op China

ereldmerk’
Vooral de medewerkers in Hamburg zijn bang voor hun 
baan. De zogenoemde synergievoordelen moeten im-
mers een besparing van 350 tot 400 miljoen dollar op-
leveren. Zoals al eerder gemeld is het schrappen van 131 
banen inmiddels aangekondigd, de gesprekken met de 

ondernemingsraad zijn echter nog niet afgerond, wist 
Vespermann. ‘Het is ook beslist niet de bedoeling alle 
medewerkers naar Kopenhagen te verhuizen’, bena-
drukte hij. Ook het uitgebreide net aan kantoren we-

reldwijd, met 250 vestigingen in meer dan 100 landen, 
zal behouden blijven. ‘Hamburg Süd blijft een wereld-
merk’, zei Vespermann niet zonder pathos.

Groot genoeg
De integratie van de beide ondernemingen moet in de 
tweede helft van volgend jaar afgesloten zijn. Toft: 
‘Vanaf dat moment kunnen we samen groeien en de 
business zij aan zij uitbouwen.’ In 2017 wist Hamburg 
Süd over de eerste negen maanden het transportvolu-
me met 6% te laten groeien, tegen 2,8% voor Maersk 
Line. De basis voor toekomstige groei zal ‘het beste ser-
vicenetwerk ter wereld zijn’, meenden de topmannen.
Maersk heeft als onderdeel van het goedkeuringsproces 
door mededingingsautoriteiten in meer dan 40 landen 
concessies moeten doen. Zo moest een aantal vessel 
sharing-overeenkomsten beëindigd worden. Toft en 
Vespermann zien dat niet als een groot nadeel, integen-
deel, laten ze desgevraagd weten. ‘We hebben geen con-
currenten meer nodig om onze capaciteit te benutten. 
We zijn groot genoeg om alleen te overleven.’
Hamburg Süd moet zich, als onderdeel van de Maersk-
strategie, tot de integrator van de containerlogistiek 
ontwikkelen en op die manier een sleutelrol blijven 
spelen. ‘De rederij staat in het centrum van deze stra-
tegie’, meldden de beide topmannen. Voor Hamburg 
Süd begint een nieuwe tijd. ‘We zijn nu de architect van 
ons eigen succes’, benadrukte Vespermann. ‘In de sterk 
consoliderende markt hadden we het onder de Oetker-
vlag niet gered.’

met die transporttijden concurreren met het wegver-
voer’, zegt Groot Wassink. Hij voorziet veel animo voor 
deze diensten door het grote gebrek aan chauff eurs in 
de logistiek. ‘Dat wordt de komende jaren alleen maar 
groter. Wij zien nu ook al een tekort aan rijders in Po-
len en Litouwen. Railvervoer is dan een goed alternatief 
in het segment full container load.’   
De treinreis vanaf Amsterdam naar het oosten van 

China via Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en 
Kazachstan zal minder dan drie weken duren, stelt de 
Nunner-manager. Dat is de helft van de transporttijd 
die de containervaart nodig heeft. Daarnaast is het 
volgens het bedrijf ‘fors goedkoper’ dan luchtvracht-
vervoer en produceert het railgoederenvervoer ‘onge-
veer twintig keer minder CO2 dan gevlogen lucht-
vracht’.
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langs de transportband staan scan-
ners, waarna de bak via shuttlesys-
temen exact de juiste kant op 
wordt gestuurd, als langs takken en 
subtakken van een grote boom. Op 
de eindbestemming haalt een me-
dewerker ze met een kar op en gaan 
de producten de stelling in.
Na een bestelling bij de webwinkel 
volgt een omgekeerd proces, waar-
bij het product gepickt wordt en in 
een bak de transportband opgaat. 
‘Het WMS weet van ieder artikel 
hoe groot het is en ook hoe groot 

MALINI WITLOX

In september werd het nieuwe 
fulfi lment center van bol.com in 
Waalwijk in gebruik genomen, 
waar Ingram Micro verantwoor-
delijk is voor de logistieke opera-
tie. Tijdens piekperiodes kunnen 
30.000 artikelen per uur gepickt 
worden.

Het oogt onlogisch. Haarföhns 
staan naast speelgoed. En dat speel-
goed staat weer naast lampen. Van 
segmentering op productgroep is in 
het nieuwe fulfi lment center van 
Bol.com in Waalwijk geen sprake. 
Alsof je in een supermarkt van hot 
naar her loopt, omdat de appels bij 
de koekjes liggen en de bananen bij 
de schoonmaakmiddelen.
Toch weten de medewerkers van lo-
gistiek dienstverlener Ingram Mi-
cro (voorheen Docdata) exact waar 
ze heen moeten bij het picken. Ze 
worden bij hun werk aangestuurd 
door een intelligent WMS-systeem. 
Doordat de artikelen niet soort bij 
soort liggen, is het makkelijker om 
snel de gevraagde artikelen bij el-

kaar te zoeken, legt Hein van Rijcke-
vorsel, operationeel directeur bij 
Ingram Micro Commerce & Fulfi ll-
ment uit. ‘Alles op één plaats zou tot 
opstoppingen bij bijvoorbeeld snel-
lopers leiden. Wanneer je meerdere 
miljoenen items in één warehouse 
legt wordt random wegleggen eff ec-
tiever. Diverse verkochte artikelen 
liggen op meerdere locaties zodat 
de pickroutes altijd zo kort mogelijk 
gehouden kunnen worden.’
Het nieuwe distributiecentrum 
heeft een grondoppervlakte van 
50.000 vierkante meter, vergelijk-
baar met ongeveer acht voetbalvel-
den. Maar omdat het logistieke pro-
ces over vier verdiepingen is 
verdeeld, gaat het om 135.000 vier-
kante meter aan vloeroppervlakte. 
Een deel van het logistieke proces is 
gemechaniseerd, met maar liefst ze-
ven kilometer aan transportbanden 
als resultaat. 

Minder meters
Het nieuwe warehouse mag dan in-
drukwekkend groot zijn, maar in 
het oude kleinere pand van Ingram 
Micro aan de Veerweg in Waalwijk, 

moesten medewerkers grotere af-
standen afl eggen bij het pick-en-
put-awayproces en werden er veel 
meer meters gemaakt met reach-
trucks en vorkheftrucks. ‘Twee jaar 
geleden, toen Bol.com met de plan-
nen voor nieuwbouw kwam, zijn we 
meteen aan tafel gaan zitten met de 
engineers om mee te denken over 
de benodigde faciliteiten en het 
WMS’, vertelt Van Rijckevorsel. 
Het nieuwe distributiecentrum is 
eigendom van Bol.com, daarnaast 
maakt de webwinkel voor de logis-
tieke operatie gebruik van drie pan-
den van Ingram Micro in Waalwijk. 
In één daarvan worden bijvoorbeeld 
de retouren gedaan, in een ander 
pand de bijzondere maten (non 
conveyables). ‘Het merendeel 
wordt straks vanuit het nieuwe ful-
fi lment verstuurd’, zegt Van Rijcke-
vorsel. Een consument die diverse 
artikelen tegelijkertijd bestelt kan 
theoretisch vanuit twee warehou-
ses bediend worden (twee dozen) 
of er moet een splitsunit gemaakt 
worden.
De kans dat dat nodig is, is echter 
klein. ‘Bol.com beslist wat er vanuit 

de Veerweg verstuurd wordt, wat 
vanaf het nieuwe pand en wat bij-
voorbeeld vanuit het warehouse 
van CB in Culemborg (een deel van 
de boekbestellingen) moet komen. 
De webwinkel weet exact welke 
combinaties vaak besteld worden.’
 
Blauwe bakken
De webwinkel verkoopt bijna 16 
miljoen unieke items, afkomstig 
van honderden verschillende leve-
ranciers. Vrachtwagens rijden dan 
ook af en aan met pallets vol arti-
kelen om in het toegewezen 
timeslot de pallets af te leveren. 
Zodra de leverancier de goederen 
bij de dockdeuren heeft afgeleverd, 
zijn er twee opties. De goederen 
gaan de palletopslag in of de pallet 
wordt direct na binnenkomst door 
logistiek medewerkers afgebroken. 
De artikelen gaan na het afbreken 
van de pallet de transportband op 
in zogenoemde blauwe ‘totes’ 
(bakken), die zijn voorzien van een 
barcode. Elke medewerker heeft 
zeven bakken voor zich staan, waar 
de producten over worden ver-
deeld. Op verschillende locaties 

Transportband van 7 kilometer bij 
FULFILMENT  Intelligent WMS kan tot 30.000 picks per uur aan

Het inpakken 

gebeurt met de 

hand. Daarna 

gaan de dozen 

naar het eigen 

sorteercentrum van 

PostNL.

Foto’s: Ingram Micro/ 

Raymond Rutting 
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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

Hoe malware, een fusie en 

een faillissement de 

containerwereld veranderen 

https://lnkd.in/euZgfcN

@FrankVanHal 

Bij Scania Production Zwolle 

is de allereerste New 

Generation Scania van de 

Pollux-lijn gerold.

@ScaniaNederland

Minister Van Nieuwenhui-

zen krijgt uitleg over 

#smartshipping: door het 

beter afstemmen van de 

reisplannen op de sluis-, 

brug- en terminalplanning 

kunnen schepen schoner 

varen en worden lange 

wachttijden voorkomen. pic.

twitter.com/3siMfVVmQk 

@MinIenW

De winnaar van de vLm 

Nederlandse #Logistiek Prijs 

2017 is #Damen! Proud 

Winner Dutch #Logistics 

Award 2017! 

@vLmNL  

De winnaar van de ‘Jo van 

Nunenprijs’ 2017 is gewor-

den: Caroline Jagtenberg! 

@JongLogistiek 

Te koop aangeboden: 

Internationaal vrachtwagen 

transport bedrijf (omzet 

850K) #transport 

https://www.brookz.nl/

bedrijven-te-koop/

@Brookz_NL 

Waarom Amsterdam wél 

stopt met steenkool — en 

Rotterdam niet 

https://buff.ly/2iCk7Yq

@FTM_nl  

 Cosco Shipping stoot 

Maersk van troon 

 Congestie kost bedrijven 

tonnen extra 

 Seatrade trekt zich terug 

uit samenwerking met 

CMA CGM 

 Havenbedrijf in plan 

stroomeiland Noordzee 

 Noord-Holland wil belang 

in Havenbedrijf Amster-

dam 

 ‘Wantoestanden bij Brits 

distributiecentrum 

Amazon’

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

een vak in de stellingen is: klein, 
middel of groot. Het systeem weet 
exact wat de snellopers zijn, wat 
nog binnen moet komen en weer 
weg gaat (crossdock).’
 
Glijbanen
Van Rijckevorsel toont het shuttle-
systeem, waarbij de bakken in lift-
jes omhoog en omlaag komen en 
van plaats wisselen. Uiteindelijk 
gaan de artikelen op een grote sor-
teerband. Daar komen diverse arti-
kelen die door één klant zijn be-

steld (multi-items) bij elkaar, via 
een soort glijbanen. De glijbanen 
monden uit bij een van de 130 
werkstations, waar medewerkers 

van Ingram Micro de laatste han-
deling verrichten: het inpakken. De 
artikelen gaan netjes de bekende 
wit-blauwe kartonnen doos in en 

 Bol.com

die gaat de transportband op naar 
beneden, waar het PostNL sorteer-
centrum zich bevindt. ‘PostNL 
heeft hier inhouse een eigen sor-
teercentrum, waar ze de pakketten 
op postcode sorteren. Het is de 
eerste keer dat dat sorteerproces 
inhouse wordt uitgevoerd, de pak-
ketten kunnen daardoor nog snel-
ler de deur uit, naar de consument. 
Het levert daarnaast een verlaging 
van CO2-uitstoot op omdat er min-
der transportbewegingen nodig 
zijn.’
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DUURZAAM DISTRIBUTIECENTRUM
Het nieuwe fulfi lment center heeft ruimte 

voor zo’n 1 miljoen verschillende artikelen (7 

miljoen items totaal). Bol.com startte in 2016 

met de bouw van het pand in Waalwijk. 

Uitbreiding was noodzaak vanwege de snelle 

groei van de webwinkel. Per dag worden er 

tienduizenden artikelen besteld, op het 

drukste moment zelfs honderdduizenden. 

Door de nieuwbouw heeft de webwinkel 

ruimte om het assortiment en diensten 

verder uit te breiden. 

Het nieuwe pand is geheel duurzaam. Zo 

worden de toiletten met regenwater ge-

spoeld, staan er windmolens op het terrein 

die stroom opwekken en wordt gebruikge-

maakt van warmte- en koudeopslag in de 

bodem in combinatie met warmtepompen. 

Bol.com kreeg voor het pand dan ook de 

hoogste certifi cering van het duurzaamheids-

keurmerk BREEAM-NL. Er is ook veel aandacht 

besteed aan een goed werkklimaat. Zo 

hangen er speciale lampen die daglicht 

nabootsen en is er een speciale catwalk, zodat 

verkeersstromen zo veel mogelijk gescheiden 

worden.

De webwinkel weet precies welke 

combinaties vaak besteld worden.

TRAININGSCENTRUM NET ECHT
Het WMS dat gebruikt wordt bij de logistieke 

operatie is geleverd door Hardis, de transport-

banden door TGW. Ondanks de mechanisatie 

is het werk behoorlijk arbeidsintensief. Er 

werken tijdens de piek maximaal 2500 

mensen van Ingram Micro per dag voor Bol.

com, die allen intern zijn opgeleid. In een 

trainingscentrum zijn alle logistieke proces-

sen nagebootst, van value added services tot 

outbound. Nieuwe medewerkers leren dus op 

een identieke band en met identieke scher-

men en scanners hoe het werk in het distribu-

tiecentrum gaat en hoe ze moeten werken. 

Op de werkvloer krijgen ze vervolgens een 

buddy, die hen helpt bij vragen en de eerste 

dagen meekijkt. 
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MEGA TRUCKS FESTIVAL 
16 EN 17 DECEMBER
Zo’n 400 vrachtwagens verzamelen 

zich net voor de Kerst weer in de Bra-

banthallen in Den Bosch voor het 

Mega Trucks Festival. De grootste in-

door truckshow van de Benelux is 

een uitje voor het hele gezin.  

• megatrucksfestival.nl

FRUIT LOGISTICA
7 T/M 9 FEBRUARI 2018
’s Werelds meest toonaangevende 

beurs voor de agf-handel vindt ko-

mend jaar plaats in Berlijn. De beurs 

biedt talloze impulsen voor ieder-

een die in de handel in vers fruit en 

groenten zit.

• fruitlogistica.de

MARITIME & OFFSHORE 
CAREER EVENT
28 MAART 2018
De twaalfde editie van deze carrière-

beurs. Vorige keer bezochten ruim 

3.500 (young) professionals en stu-

denten het event. Naast de beurs-

vloer is een conferentieprogramma. 

• moce.biz

DUITS-NEDERLANDSE 
LOGISTIEK CONFERENTIE  
10 APRIL 2018
Tijdens de Duits-Nederlandse Logis-

tiek Conferentie worden actuele on-

derwerpen besproken en ontmoet u 

meer dan 150 Nederlandse en Duit-

se logistiekprofessionals. 

• nieuwsbladtransport.nl/events

INFRA EXPO 
16 EN 17 MEI 2018
Congres over de infrastructurele 

verbeteringen die moeten leiden tot 

een duurzaam en effi ciënt bereik 

van de havens en industrieën in het 

gebied Noord-Frankrijk, België en 

Zeeuws-Vlaanderen. 

• informatie.binnenvaart.nl

AGENDA

RAAD & RECHT

Toen ik 15 jaar geleden in dienst kwam, speelde de zaak De 
Haan. Dat was een opmerkelijke zaak, waarin een douane-
expediteur een belastingclaim werd opgelegd voor sigaretten 
die werden onttrokken aan het douanetoezicht. De douane was 
op de hoogte van de fraude, maar liet die een tijdje voortduren 
om bewijs te verzamelen. Het vervelende was dat de expedi-
teur (De Haan) van niets wist aangezien de fraude bij diens 
opdrachtgever zat. Hoewel De Haan te goeder trouw handelde, 
kreeg hij toch de claim. Dat was zuur, omdat de douane De 
Haan had kunnen inlichten over de fraude, opdat hij het doen 
van aangiften kon staken. Het Hof van Justitie besliste dat de 
douane geen verplichting had om De Haan in te lichten in het 
belang van de zaak. Maar het laten voortduren van de fraude 
leverde wel een omstandigheid op die kwijtschelding recht-
vaardigde. Na lang procederen kreeg De Haan gelijk. Daar heeft 
hij niet van kunnen profi teren, want de onderneming was al 
failliet. Typisch geval van operatie geslaagd, patiënt overleden.

Vorige week verscheen een net zo opmerkelijke zaak. Het ging 
om een importeur die textielproducten in het vrije verkeer 
bracht tegen extreem lage waarden. Zo laag, dat de douane alle 
reden had om te twijfelen aan de juistheid. Het probleem was 
dat de douane daarvoor geen bewijs kon vinden. De importeur 
betaalde ook feitelijk die lage waarden als prijs voor de goede-
ren en dat is leidend in het douanerecht. De douane verrichtte 
een studie naar de gemiddelde prijzen van textiel en kon aan-
tonen dat de door de importeur aangegeven waarden absurd 
laag waren. Maar het Gerechtshof bevestigde dat de werkelijk 
betaalde prijs leidend is. De douane bracht een artikel uit het 
Communautair Douanewetboek in stelling (181bis TCDW) 
waarmee de douane de aangegeven douanewaarde mocht ver-
werpen als zij gegronde twijfel had aan de juistheid. Maar dat 
artikel zag op de bevoegdheid van de douane ten tijde van de 
aangifte, waarbij de goederen nog niet zijn vrijgegeven. In deze 
zaak ging het om een controle achteraf, waarbij de goederen 
zich al in het vrije verkeer bevonden. Mocht de douane dan ook 
de bewijslast omdraaien enkel omdat zij gegronde twijfel had 
over de douanewaarde? Het Gerechtshof oordeelde van niet: 
dit kan alleen op het moment van het doen van aangifte. Dus 
de naheffi  ng was van tafel. De Hoge Raad oordeelde anders. 
De mogelijkheid om de douanewaarde te verwerpen op grond 
van gegronde twijfel geldt op het moment van het doen van 
aangifte, maar óók op elk moment daarna. 

Met deze korte samenvatting doe ik het arrest eigenlijk tekort 
(zaak nr. 16/05249 ECLI:NL:HR:2017:2878). De liefhebber kan 
zich naar hartelust verliezen in de overwegingen uit de conclu-
sie van de AG en de annotaties op de uitspraken (waaronder 
die van ondergetekende). Maar de conclusie is dat de douane 
een behoorlijke vrijheid heeft om de aangegeven douanewaarde 
te betwisten. Het is dan aan de importeur om te bewijzen dat 
de douanewaarde wel juist is. 
Toch moest de douane bakzeil halen. Want de eerdere rechter 
had bepaald dat, ondanks alle studies van de douane, er ‘geen 
begin van bewijs’ was dat de aangegeven douanewaarde onjuist 
was. Dus was er, aldus de Hoge Raad, geen gegronde twijfel 
en bleef de uitspraak van het Gerechtshof in stand. Hoewel er 
allerlei studies waren verricht door de douane en er voldoende 
reden voor twijfel zou kunnen bestaan, is het vaststellen van de 
feiten iets wat is voorbehouden aan het Gerechtshof. De Hoge 
Raad moet dat aannemen als vaststaand feit. En dat ene regel-
tje ‘… geen begin van bewijs…’ zet een streep door de naheffi  ng, 
ook al heeft de douane gelijk gekregen over de toepassing van 
artikel 181bis. Zo kan zelfs na 15 jaar het douaneballetje raar rol-
len. Een typisch gevalletje: operatie mislukt, patiënt genezen!

RAOUL RAMAUTARSING
rramautarsing@deloitte.nl

Operatie mislukt

Feature

WAREHOUSING  Robotica in het magazijn; probeer niet alles ineens te doen

‘Robot kost 5 tot 30% 

TOM VAN GURP

Tussen de 5 en de 30% van de lo-
gistieke banen gaat verdwijnen 
door gebruik van robots. En zo’n 
50% van de banen gaat verande-
ren. Dat is een schatting van ken-
nisinstituut TNO. Veel logistieke 
bedrijven bekijken de mogelijk-
heden om hun processen te robo-
tiseren of zijn daar al mee gestart. 
En dat heeft zijn uitwerking op de 
werkgelegenheid. Toch is het ze-
ker niet allemaal kommer en 
kwel. Het biedt ook mogelijkhe-
den, voor werkgever én werkne-
mer.
 
‘Medewerkers van in de vijftig den-
ken misschien: zodra er robots ko-
men, ben ik mijn baan kwijt’, zegt 
Jos Sanders van TNO. Deels is die 
angst terecht. ‘Er gaan inderdaad 
banen verdwijnen. Maar niet zoveel 
als sommige mensen denken.’ Het 
kennisinstituut verwacht dat tus-
sen de 5 en de 30% van de banen in 
de logistiek op termijn verdwijnt 
door robotisering. ‘Dan gaat het 
niet alleen om arbeidsplaatsen, 
maar ook om uren die minder hoe-
ven te worden gewerkt.’ 
’Robots kunnen zorgen voor een re-
ductie van manuren. Werknemers 
die in het verleden veertig uur per 
week werkten, hoeven nu misschien 
nog maar dertig uur per week te 
werken. ‘De vraag is wat je met die 
tijd gaat doen’, zegt Sanders. ‘Je 
kunt ervoor kiezen om medewer-
kers op te leiden voor werkzaamhe-
den die ze leuk vinden, maar waar ze 
nog niet voor gekwalifi ceerd zijn. 
Ons advies is om robots vooral in te 
zetten bij werk waarvoor je perso-
neel niet gemotiveerd is.’
TNO werkt momenteel aan een pi-
lot, die nog van start moet gaan. 
Hierbij wordt samengewerkt met 
onder meer de Erasmus Universi-
teit, Smart Robotics en TKI Dina-
log. De pilot is vooral bedoeld als 
leerproject en TNO zoekt momen-
teel naar meer partners om deze pi-
lot gestalte te geven. ‘Wat vraagt het 
van mensen om met robots samen 
te werken? Wordt de baan zwaarder 
of juist minder zwaar? Wordt het in-
teressanter of juist saaier? Op der-
gelijke vragen hopen we met het 
project een antwoord te krijgen.’

Groeimarkt
De interesse in robotica is groot in 
de logistiek. ‘We merken duidelijk 
dat er steeds meer vraag komt’, zegt 
director e-commerce Ruben Jakobs 
van Vanderlande, een bedrijf dat 
zich toelegt op het automatiseren 

van logistieke processen. Jakobs be-
schouwt robotica dan ook als een 
groeimarkt.
‘Robotisering zie je natuurlijk al 
langer bij simpelere logistieke pro-
cessen. Maar door de opkomst van 
e-commerce komen er lastigeré ta-
ken bij. In het verleden was het 
vooral een kwestie van grote dozen 
verplaatsen. Door online retail zijn 
er steeds meer kleine pakketjes, bij-
voorbeeld één of twee T-shirts die 
moeten worden verplaatst. Je gaat 
naar meer geavanceerde processen 
toe. En wij focussen nu op het ont-
wikkelen van robotica daarvoor.’
Omdat Vanderlande groei ver-
wacht, nam het in november een 
minderheidsbelang in Smart Robo-
tics. Laatstgenoemde leent collabo-
rative robots uit (meewerkende ro-

bots, ook wel cobots genoemd). 
Deze zijn gemaakt voor processen 
die de machine niet in zijn geheel 
zelfstandig kan uitvoeren, maar 
waarin veel moet worden samenge-
werkt met mensen.
‘De mens blijft belangrijk’, zegt Ja-
kobs. ‘Ik verwacht zeker niet dat alle 
personeelsleden vervangen worden 
door robots. Momenteel zie je voor-
al een samenwerking tussen robots 
en mensen. Operators blijven nodig 
als achtervang en om de machines 
aan te sturen. Bovendien kunnen 
veel processen nog niet geautoma-
tiseerd worden.’

Personeelstekort
Robotisering kan ook een oplossing 
zijn voor personeelstekort. Voor 
veel bedrijven in binnen- en buiten-

T
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mpm@mainportmail.nl

petra.glansdorp@mainportmail.nl

minouschka.schouten@mainportmail.nl

MANAGING DIRECTOR
joan.blaas@ntpublishers.nl

PUBLISHING MANAGER
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

HOOFDREDACTEUR
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

EINDREDACTIE PRINT
job de kruiff

eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

EINDREDACTIE ONLINE
nathalie.montfoort@nieuwsbladtransport.nl

REDACTIE
redactie@nieuwsbladtransport.nl

rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl

   havens, maritiem en spoor

folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

   wegvervoer, binnenvaart en economie

tom van gurp, wegvervoer

john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 

   luchtvracht en expeditie

tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl 

   scheepvaart, lijnvaart en offshore

VORMGEVING
edward ouwerkerk

barry hage

studio@ntpublishers.nl

MANAGER OPERATIONS
frank.van.hal@ntpublishers.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   

F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 

abonnementen op de print- en online-uitingen 

van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 

en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen 

vindt u alle informatie op www.nieuwsblad-

transport.nl/service/abonneren. 

Of neem contact op met onze klantenservice: 

Dvds Transport B.V.
Montfoort 

Rechtbank Midden-Nederland 

Jan de Roos Transport B.V.
Lemmer 

Rechtbank Noord-Nederland 

Lion Air Cargo B.V.
Schiphol 

Rechtbank Noord-Holland 

R.A. M. Transport Gramsbergen
Gramsbergen 

Rechtbank Overijssel 

 

Dispack Logistics B.V.
Dongen 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

Evt Logistics
Neeritter 

Rechtbank Limburg 

Breviter Netherlands B.V.
Amstelveen

Rechtbank Amsterdam

Emin Logistics B.V.
Amsterdam

Rechtbank Amsterdam

Nijland Transport B.V.
Veenoord

Rechtbank Gelderland

FAILLISSEMENTEN

INTERNATIONAAL 
TRANSPORTPLANNER 
Jij wordt verantwoordelijk voor 

het boeken van transportopdrach-

ten bij verschillende vervoerders, 

van diverse leveranciers naar de 

verschillende Scania-fabrieken in 

Europa. 

Scania Logistics Netherlands
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Zwolle

(ASSISTENT) TRANSPORT-
PLANNER CONTAINERS 
Het bedrijf zoekt een enthousi-

aste schakel tussen de klant en 

onze vervoerders. Beschik je over 

een fl exibele instelling en ben je 

betrouwbaar en servicegericht, 

dan kun je het team komen 

versterken. 

VTO Dubbeldam B.V. 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

TRANSPORTPLANNER 
WEGVERVOER 
Beschik jij over goed ontwikkelde 

communicatieve vaardigheden en 

heb je werkervaring als transport-

planner? Samskip helpt je jouw 

carrière verder te ontwikkelen 

binnen een internationale 

werkomgeving. 

Samskip
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Genemuiden 

MANAGER SALES 
Sealane Terminals BV zoekt op 

korte termijn een sales manager 

die verantwoordelijk is voor 

acquisitie van nieuwe droge 

ladingstromen en (wind-) 

offshore projecten. 

Sealane
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Eemshaven

MEDEWERKER TRANSPORT 
ONLINE 
Als medewerker transport ben je 

verantwoordelijk voor het soepel 

(laten) verlopen van het laden en 

lossen, dat de laadploeg op tijd 

klaar is en je handelt onverwachte 

dingen meteen af. 

Jumbo Supermarkten 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: ’s-Hertogenbosch

VACATURES

nieuwsbladtransport.nl/vacatures

banen in logistiek’

De grijparm van 

Smart Robotics 

kan pakketten 

verplaatsen 

én is makkelijk 

te bedienen. 

Foto’s: Angeline 

Swinkels

In China en de VS zien bedrijven meer 

de noodzaak verder te automatiseren.

land is het moeilijk om aan genoeg 
geschikte werknemers te komen. 
‘Voor dergelijke situaties kunnen 
robots uitkomst bieden. Bijvoor-
beeld tijdens piekperiodes rond de 
feestdagen.’
Smart Robotics, het bedrijf waar 

Vanderlande in investeert, ontwik-
kelt software die door robots kan 
worden gebruikt. ‘We richten ons 
binnen de logistiek vooral op het 

automated item picking’, legt mede-
oprichter Mark Menting uit. ‘Zoals 
de naam al zegt, gaat het daarbij 
vooral om het automatisch pakken 
en verplaatsen van artikelen.’
Tijdens de vakbeurs Logistica, die 
vorige week plaatsvond, liet Men-

ting een machine zien met een 
grijparm die door middel van een 
zuigfunctie een pakket kan oppak-
ken en verplaatsen. Daarbij maakt 

het apparaat gebruik van verschil-
lende camera’s, die 3D-beelden ma-
ken van onder andere het te ver-
plaatsen item en de plek waarnaar 
het item verplaatst moet worden, 
bijvoorbeeld een krat.
Deze en andere robots zijn zo ont-
worpen dat ze simpel zijn in ge-
bruik. ‘Je hoeft geen kennis te heb-
ben van de techniek van zo’n robot 
om ermee te kunnen werken. Je 
moet de machine alleen een op-
dracht geven, bijvoorbeeld: pak drie 
items uit deze krat, of maak deze 
krat leeg en leg de producten in een 
andere krat.’ Menting verwacht dan 
ook dat robotica de komende jaren 
een steeds grotere vlucht neemt in 
warehousing.

Valkuil
Toch moeten bedrijven niet te snel 
willen veranderen. Te hard van sta-
pel lopen bij het robotiseren van je 
magazijnprocessen vindt Jakobs 
geen goed idee. ‘Robots kunnen nog 
niet alle taken uitvoeren. Het lijkt me 
goed om vooral de geestdodende en 
arbeidsintensieve werkzaamheden 
door robots te laten uitvoeren.’
Haastige spoed is zelden goed, 
denkt ook CEO Herbert ten Have 
van Fyzir. Dat bedrijf richt zich op 
de ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie voor robots en Ten 
Have ziet te snelle implementatie 
als de grootste valkuil bij robotise-
ring. ‘Je kunt het beste steeds kleine 
stapjes zetten.’
Als je met deze vorm van automati-
sering aan de gang gaat, is het be-
langrijk om goed te bepalen hoe je 
dat toepast in je eigen bedrijf. ‘De ro-
bot moet aangestuurd worden. Wie 
gaat dat doen? Mogen er mensen 
naast staan of juist niet? Hoe koppel 
je het met je warehouse-manage-
ment? En wat doe je als het mis gaat? 
Daar moet je goed over nadenken, 
want er gaat altijd wel iets mis.’
Ten Have merkt dat veel logistieke 
bedrijven zoekende zijn. ‘Veel mana-
gers en directeuren oriënteren zich 
wel op de mogelijkheden die roboti-
ca biedt. Maar er is nog geen ‘sense 
of urgency’. Veel bedrijven hebben 
niet het gevoel dat ze hier zo snel 
mogelijk mee aan de gang moeten.’
In andere delen van de wereld zijn 
ze op dit gebied al stukken verder, 
denkt hij. ‘Vooral in China en de 
Verenigde Staten zie je dat bedrij-
ven veel meer doordrongen zijn van 
de noodzaak hun processen verder 
te automatiseren. Je moet oppassen 
dat zij niet straks voet aan de grond 
krijgen in ons deel van de wereld, 
omdat zij effi  ciënter kunnen wer-
ken.’
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20 De Marge

Zeeuws Statenlid Willem Willemse 
(50Plus) tegen de PZC.

Er heerst een heel 
andere bedrijfs-
cultuur in België. 
Ouderwetser en 
autoritairder.

QUOTE VAN DE WEEK
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Biecht eens op, wie van jullie zit zwaar in Bitcoins? Heb je ze 
eind 2016 voor pakweg duizend dollar gekocht, dan heb je het 
goed gedaan. De laatste notering ligt tussen de elf- en twaalf-
duizend dollar, voor een munt die fysiek niet eens bestaat, waar 
geen bank het beheer over heeft en waarop geen enkele cen-
trale bank het toezicht houdt. Sinds maart dit jaar is de waarde 
van de Bitcoin asymptotisch omhoog gegaan. Gaat die asymp-
toot verder naar boven, dan wordt het, voor normale beleggers 
althans, tijd om de helft van de belegging maar te verkopen.

Verstandige mensen doen dat, die pakken nu en dan hun winst 
in aandelen, deviezen en grondstoff en zonder op zoek te gaan 
naar de jackpot. Zou ik tien Bitcoins bezitten, dan zou ik er nu 
de helft van verkopen. Maar u begrijpt het al. Als meer beleg-
gers er zo tegenaan kijken, stort de koers van de munt omge-
keerd asymptotisch in en zitten andere beleggers in het schip. 
Dat kan ook op reële eff ectenbeurzen tot een baisse leiden, 
muntstelsels ontwrichten en economieën in een dal sturen.

Mathijs Bouman, één van mijn favoriete tv-economen, bracht 
het deze week helder onder woorden. Je stapt in bij de Bitcoin 
en hoopt op een koersstijging om, als je de Bitcoin nodig hebt 
voor werkelijke investeringen, per saldo geld over te houden. 
‘Dat is speculatie’, zegt Bouman. Nu is een beetje speculatie 
misschien niet verkeerd – vermoedelijk zou de wereld er zelfs 
bijna niet buiten kunnen – maar gezonde investeringen, met 
de belofte van keurige dividenden, hebben de planeet goed, en 
zonder al te veel risico, vooruitgeholpen.

De enorme koersstijging van de Bitcoin doet sommigen in 
Nederland denken aan de tulpenmanie uit de jaren dertig van 
de zeventiende eeuw. Voor nieuwe tulpensoorten werden in die 
tijd bizarre prijzen geboden; een tulpenbol kon de waarde van 
een compleet en chic gelegen woonhuis bereiken. Een andere 
associatie is die met de fi nanciële crisis die in 2007 uitbrak en 
de wereldeconomie in het ravijn stortte.

In het verleden waren er meer muntstelsels die zich aan het 
offi  ciële geldstelsel onttrokken. Ze berustten meestal op 
drijfzand. Veel succesvoller waren de ruilsystemen: ik twintig 
kippen, jij een varkentje. Dat is een eerlijke transactie, zonder 
dat je er euro’s, ponden, dollars, yuan of rand voor nodig hebt. 
No coin, not a bit.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

No coin, not a bit

Nederland krijgt volgend jaar zijn eerste 
luchtvrachtmaatschappij. De carrier gaat 
vliegen onder de naam Jet Link Holland. 
De maatschappij wordt opgezet door het 
Hoofddorpse bedrijf Jet Link Internatio-
nal en wil in 1998 gaan vliegen met twee 
vrachtvliegtuigen van het type A300-B4.
Jet Link heeft hiervoor een aanvraag in-
gediend bij de Rijksluchtvaartdienst. De 
eerste freighter zal in februari van het 
volgend jaar worden afgeleverd. De twee-
de wordt aan het einde van het jaar ver-
wacht.
Het is de bedoeling dat Jet Link Holland 
vanaf maart volgend jaar begint met 
vrachtvluchten van Schiphol op Afrika en 
het Midden-Oosten. Er zijn slots voor 
vier vrachtvluchten per week aange-
vraagd.

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Jet Link start vrachtmaatschappij
6 december 1997

Het Cairbag-systeem zit als volgt in 
elkaar. De basis ervan is een op-
blaasbare luchtzak van rubber of 
TPU (een combinatie van zachte si-
liconen en hard plastic). Deze zak 
wordt in de tank geplaatst, is vorm-
vast en vult de loze ruimte in de 
tank als deze niet helemaal vol gela-
den is. De luchtzak vangt de druk 
van de bulkvloeistof op. De lading 
kan daardoor niet meer klotsen tij-
dens het transport.
Eenkhoorn vindt dat het vervoeren 
van, al dan niet explosieve, vloeiba-
re ladingen niet goed is geregeld. 
Het is volgens hem dan ook de 
hoogste tijd dat dat verandert en 
het verplichte gebruik van slinger-
schotten wereldwijd heroverwogen 
wordt. Zijn luchtzakken zijn veiliger 
en economisch beter, is de gedach-
te. De promotiecommissie van de 
Universiteit Twente heeft hij al 
overtuigd. Nu de transportwereld 
nog.

TOM VAN GURP

Een voordelige oplossing voor 
het klotsen van vloeistoff en tij-
dens het vervoer. Van harte aan-
bevolen door degene die tien jaar 
aan de ontwikkeling van het pro-
duct werkte.
 
Transporteurs van bulkvloeistoff en 
doen er goed aan om Cairbags aan 
te schaff en. Deze luchtzakken vul-
len de loze ruimte in een niet tot aan 
de rand gevulde tankwagen en voor-
komen zo dat trucks gaan kantelen. 
Dat zegt althans onderzoeker Erik 
Eenkhoorn, die met het idee on-
langs promoveerde aan de Universi-
teit Twente. Opvallend detail: de 
promovendus is ook degene die de 
Cairbags verkoopt, met zijn eigen 
bedrijf Accede.
Niet alleen is het veiliger, je zou er 
ook een hoop brandstof mee kun-
nen besparen. Volgens Eenkhoorn 

zelfs 5 tot 6%. Toe maar. De slinger-
schotten die nu worden gebruikt, 
zouden namelijk juist energie ver-
nietigen en kunnen leiden tot hoge 
boetes. Maar met het gebruik van de 
nieuwe innovatie kan de vloeibare 
lading niet of nauwelijks bewegen. 
En dat zorgt voor een lager brand-
stofverbruik.
 
Cairbag
De afgestuurde werktuigbouw- en 
bedrijfskundige is grondig te werk 
gegaan. Hij deed zo’n tien jaar lang 
onderzoek naar een vervanger van 
de eerdergenoemde schotten. Hij 
maakte er zelfs een promotie-on-
derwerp van. Vorige week was het 
eindelijk zover en promoveerde hij 
met zijn proefschrift ‘Products to 
mitigate liquid sloshing’ (vrij ver-
taald: producten om het klotsen van 
vloeistoff en te verminderen) aan de 
faculteit Engineering Technology 
van de universiteit in Enschede.

KLOTSEN  ‘Cairbag’ moet brandstoftransport veiliger maken

Deze luchtzakken remmen het klotsen. Goed voor de veiligheid en voor 5 tot 6% brandstofbesparing, zegt de bedenker. Foto: Accede

Verpakte lucht

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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