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Het is opmerkelijk hoe snel de contai-
nerrederijen zich hebben hersteld 
van het horrorjaar 2016. Amper een 
jaar na het grootste faillissement in 
de scheepvaart boekte het meren-
deel van de rederijen alweer winst. 

Werd er in 2016 nog een collectief verlies van 5 miljard 
dollar geleden, schatting is dat de optelsom van opera-
tionele resultaten over 2017 een stevige plus van 6 
miljard zal laten zien.
Ten grondslag aan dat snelle herstel ligt een golf van fu-
sies en overnames, grotere en sterkere allianties, rigou-
reus kosten- en capaciteitsmanagement en een econo-
mie die harder knalt dan het vuurwerk van afgelopen 
zondagnacht. Menige rederij vervoerde tot 20% meer 
containers dan in het jaar ervoor. In 2016 was dat ook 
al het geval, maar toen werd er door een hevige prijs-
oorlog onvoldoende geld gegenereerd. Dat was afgelo-
pen jaar anders.
Senior onderzoeker Simon Heaney van Drewry toont 
zich optimistisch voor 2018. Verwachting is dat de re-
derijen fi nancieel nog beter zullen presteren en het 
meest winstgevende jaar sinds 2010 tegemoet gaan. 
Toen werd er een collectieve winst van maar liefst 20 
miljard dollar geboekt. 

Risicoloos is 2018 niet. De mate van verder herstel 
hangt af van de wijze waarop de rederijen hun capaci-
teit weten te managen. Er zijn nog steeds te veel sche-
pen in de markt en er wordt dit jaar nog eens 1,3 miljoen 
teu aan nieuwe schepen opgeleverd. De vorige keer 
toen er zoveel nieuw laadvermogen in één jaar de markt 
in kwam, in 2015, daalden de vrachttarieven naar een 
absoluut dieptepunt. 
Daarbovenop is met de zwarte cijfers ook de interesse 
in megaschepen weer teruggekomen, waardoor er ook 
in 2019 en 2020 druk op de aanbodzijde blijft bestaan. 
Scheepswerven hebben het moeilijk, waardoor rederij-
en met voldoende geld goedkoop nieuwe tonnage op de 
kop kunnen tikken. MSC en CMA CGM hebben dat af-
gelopen zomer al gedaan en respectievelijk elf en negen 
schepen van 22.000 teu besteld. 

Prestige
Cosco heeft dat voorbeeld intussen gevolgd. De Chine-
se rederij gaat 1,7 miljard dollar investeren in nieuwe 
schepen, waaronder elf schepen van 20.000 tot 22.000 
teu. En ook Hyundai Merchant Marine wil zijn door de 
staat beschikbaar gestelde fi nanciële middelen gebrui-
ken om 22.000 teu’ers te kopen, al heeft de rederij nog 
niet gezegd hoeveel. 

TOBIAS PIEFFERS
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containercarriers afgelopen jaar hebben doorgemaakt. 

En 2018 wordt naar verwachting nog beter.
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Elk jaar kijken redacteuren van Nieuwsblad Transport in de eer-
ste editie van het nieuwe jaar per modaliteit in de glazen bol. 
Wat brengt 2018, wat gaat veranderen ten opzichte van 2017?

De luchtvrachtsector had een heel goed 2017, een trend die 
ook dit jaar zal aanhouden. Dat werd tijd ook, want sinds de 
crisis van 2010 verloor de sector bijna 20 miljard dollar aan 
omzet. IATA verwacht in 2018 niet alleen groei van het volume 
maar vooral ook meer winst (pag. 8). Deels komt dat doordat 
tijdens de crisis fl ink is gesnoeid in de capaciteit, maar ook het 
groeiend pakketvervoer en nieuwe routes verbeteren de winst-
gevendheid. Door de stijging van de tarieven zullen inkopers 
van capaciteit dit jaar deels kiezen voor een nieuwe mix aan 
modaliteiten, waarvan containerrederijen kunnen profi teren.

Die rederijen maakten overigens een vergelijkbare ontwik-
keling door. Ook hier zijn de sombere jaren voorbij en wordt 
weer winst gemaakt (pag. 2). Zoals steeds is de sector opportu-
nistisch: de schaalvergroting (met schepen die groter zijn dan 
20.000 teu) komt weer op gang.

In voorgaande jaren konden we groei in de verschillende ha-
vens ophangen aan ‘containerisering’ of de aanleg van nieuwe 
sluizen of kades. 2018 zal echter duidelijk in het teken staan 
van de energietransitie: wind zal de kolen vervangen (pag. 6).

Voor het wegvervoer wordt 2018 een belangrijk jaar: een nieuw 
Europees pakket aan maatregelen voor de truckers moet vorm 
krijgen. Dit Mobiliteitspakket zal onder meer de cabotagemo-
gelijkheden verruimen. En de modal shift stimuleren (pag. 10).

Hoe dan ook zal 2018 (net als 2017) in het teken staan van de 
thema’s duurzaamheid en effi  ciency (pag. 4). Bij dit alles wenst 
de redactie van Nieuwsblad Transport u alle goeds dit jaar.
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Rederijen met containerschepen van > 18.000 teu (november 2017) 

Actief Besteld Totaal

Aantal ‘000 teu Aantal ‘000 teu Aantal ‘000 teu

MSC 20 384 11 242 31 626

Maersk Line 23 426 8 165 31 591

Cosco 7 138 21 426 28 565

CMA CGM* 6 107 12 260 18 367

Evergreen 0 0 11 198 11 198

ONE 3 60 3 60 6 121

Hapag-Lloyd 6 113 - 0 6 113

Onbekend 0 0 4 80 4 80

*Meegerekend zijn ook zes actieve schepen van 17.700 teu van CMA CGM. bron: drewry
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Rotterdam blijft royaal 

nummer één qua aantal 

trans-Atlantische diensten.

Drewry merkt op dat met name rederijen die al een re-
delijke vloot van Ultra Large Container Vessels hebben, 
er nog meer aanschaff en, terwijl bedrijven voor wie de 
aanschaf logisch zou zijn zich ervan weerhouden. Daar-
mee doelt het consultancybureau op Hapag-Lloyd, 
Yang Ming, MOL, NYK Line en K Line, die gezamenlijk 
als THE Alliance veel minder megacarriers hebben dan 
concurrenten 2M en Ocean Alliance en hun afzonder-
lijke leden. ‘De veronderstelde prestige van de grootste 
zijn lijkt de economische logica te overschaduwen’, 
concluderen de analisten daarom.  

Dienstregeling
De geplande oplevering van nieuwe tonnage heeft nog 
geen invloed gehad op de dienstregeling van de allian-
ties. Lars Jensen van consultancybureau SeaIntel ver-
wachtte dat Ocean Alliance zijn dienstregeling per april 
ingrijpend zou veranderen om de grote hoeveelheid 
nieuwe megaschepen op te nemen, maar dat is niet ge-
beurd. 
2M, THE Alliance en Ocean Alliance voeren geen van 
allen grote wijzigingen door. Wel zijn er extra trans-
Atlantische diensten opgezet, waardoor de meeste 
Europese havens er per saldo licht op vooruit gaan. 
Rotterdam blijft met afstand nummer één qua aantal 

diensten, wat de haven goed positioneert voor verde-
re groei. 
Consolidatie van de markt zet ook in 2018 door. Per 
april zullen de drie Japanse rederijen MOL, NYK en K 
Line hun containerdivisies samenvoegen en daarmee 
de vijfde containerrederij ter wereld vormen, Ocean 
Network Express (ONE). Tegelijkertijd werkt Cosco 

verder aan de overname van OOCL, die de Chinese 
staatsrederij een plek in de top-3 moet bezorgen. 
ONE wil in het eerste jaar 440 miljoen dollar aan kos-
tenbesparingen realiseren door samenvoeging van 
kantoren en verkleining van het personeelsbestand. 
Als gevolg daarvan zal MOL zijn Europese hoofdkan-

toor, dat nu nog in Rotterdam staat, naar Londen ver-
huizen. De fusie van de rederijen lijkt vooralsnog geen 
directe bedreigingen voor de markt op te leveren. De 
partners zijn vooral op zoek naar kostenbesparingen 
en zijn niet van plan om fors te investeren in nieuwe 
tonnage. ONE-CEO Jeremy Nixon is ‘niet overtuigd’ 
van het nut van de megacarriers. ‘Ik geloof niet dat dit 
de juiste weg is’, aldus de topman op een congres in 
China.

Cyberaanval
Anders is de overname van OOCL door Cosco. De Chi-
nese rederij is fl ink aan het uitbreiden en vervoerde in 
het derde kwartaal voor het eerst meer containers dan 
Maersk Line, dat als enige grote carrier minder in plaats 
van meer containers vervoerde en dus marktaandeel in-
leverde. Reden daarvoor was de cyberaanval, die het be-
drijf eind juli te verduren kreeg. 
Maersk-CEO Soren Skou gaf eerder aan zich niet langer 
op marktaandeel, maar op winstgevendheid te willen 
richten. Toch zag hij zich genoodzaakt om de ontevre-
den beleggers verbetering te beloven. De rederij wil op 
zijn minst met de markt mee blijven groeien. Met het 
agressieve Cosco in het kielzog is het de vraag hoe ver 
de Denen daar in willen gaan.

Allianties met containerschepen van > 18.000 teu (november 2017) 
Actief Besteld Totaal

Aantal ‘000 teu Aantal ‘000 teu Aantal ‘000 teu

2M+HMM 43 810 19 407 62 1.217

Ocean Alliance 13 245 44 884 57 1.129

THE Alliance 9 173 3 60 12 234

 bron: drewry

 bron: drewry
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2018: weer 
kleine stapjes 
voorwaarts

 2. Effi ciency (zie ook 1)
 
Veel verladende en vervoerende bedrijven zien in dat 
door samenwerking, dwars door de logistieke keten 
heen, grote besparingen onder handbereik liggen. 
Transportbesparing, door lading van verschillende 
aanbieders te bundelen, bezuinigt op de inzet van 
chauff eurs en op brandstof. De binnenvaart en het 
sterk groeiende netwerk van inlandterminals heeft 
hieraan een grote bijdrage geleverd. Ladingbundeling 
is bij verladers allang geen taboe meer: ook bij hen 
stroomt een generatie logistici in die niet verande-
ringsschuw is.
De effi  ciency wordt enigszins in de weg gezeten door 
de schaalvergroting in de zeevaart. Die heeft er zelf ui-
teraard baat bij, maar de meeste containerhavens kun-
nen geen kant op met alle lading die in één keer wordt 
in- en uitgeladen. Met dit probleem sukkelen we al vele 
jaren. Je mag verwachten dat bijvoorbeeld Rotterdam 
en Antwerpen hier in het komende jaar iets aan gaan 
doen. Dat zal vooral op de terminals en hun werkwijze 
aankomen. Die zullen moeten bijdragen aan een vlot-
tere afhandeling van het achterlandvervoer. Overhe-
den – lees: de havenbeheerders – kunnen dat niet al-
leen bewerkstelligen.
In de luchtvaart zien we een verdringingsprobleem. 
Het toerisme neemt wereldwijd sterk toe, naarmate 
zich in opkomende landen een middenklasse ontwik-
kelt die graag eens een paar continenten verderop gaat 
kijken. Tegelijk groeit de luchtvracht, die producten 
uit verre werelddelen naar de afzetmarkt brengt. Daar-
mee neemt de drukte op luchthavens toe. Een voor-
beeld daarvan is Schiphol. De renaissance van de Zij-
deroute tussen Azië en Europa, met meer vervoer van 
‘luchtvracht’ over het spoor, is een deel van de oplos-
sing. In 2018 zullen zeker meer vrachtdiensten over 
het spoor op deze route worden aangeboden.

De meeste wetenschappelijke en tech-
nische doorbraken zie je niet, pas ja-
ren later kun je hun volle omvang 
beseff en. De meeste mensen zijn te 
ongeduldig. We willen bijvoorbeeld 
een radicale, duurzame verandering 

in ons energieverbruik, en wel nú. Dat lukt natuurlijk 
niet. Wie echter enkele tientallen jaren terugkijkt en 
de huidige vorderingen extrapoleert naar de toe-
komst, zal begrijpen dat de mensheid hier wel degelijk 
vorderingen maakt, zij het met vaak kleine stappen.
De Amerikaanse wetenschapsfi losoof Thomas Kuhn 
(1922-1996) beschreef de geleidelijke wijziging in we-
tenschappelijke inzichten als een ‘paradigma-verande-
ring’. Die verandering doet zich niet van de ene op de 
andere dag voor. Het heeft bijvoorbeeld lang geduurd 
voor we de uitvinding van de stoommachine ten volle 
wisten te benutten, de ontdekkingen van Madame Cu-
rie op radiologisch terrein konden omzetten in bruik-
bare procédés, en aan de hand van de relativiteitsthe-
orieën van Albert Einstein de ruimte beter in kaart 
konden brengen. Een paradigma-verschuiving is een 
proces van lange adem: er verschuift steeds wel iets, 
maar lang niet alles tegelijk.
Het komende jaar zal ons opnieuw graduele verbete-
ringen brengen in de logistiek. We moeten niet onge-
duldig zijn, maar er wel constant aan werken. Dat ge-
beurt ook. Bedrijven zijn op zoek naar betere 
werkwijzen en nieuwe, schonere technieken. Bestaan-
de productiemiddelen worden geoptimaliseerd en er 
worden nieuwe geïntroduceerd. De globalisering 
werkt mee: kleine vernieuwingen spreiden zich in min-
der dan geen tijd over de wereldbol uit. Het paradigma, 
het raamwerk van ons denken en technisch kunnen, 
wordt daarmee van jaar op jaar iets bijgesteld. Hier een 
poging om van die wijzigingen iets weer te geven.

1. Duurzaamheid
 
Tesla brengt een elektrische vrachtauto op de markt. 
Denk niet dat het concept van elektrisch rijden nieuw 
is: het werd begin vorige eeuw al toegepast, zij het in 
personenauto’s. De grootste uitdagingen zijn de capa-
citeit van de accu, het vermogen van een elektrische 
motor in een truck en de aanleg van een voldoende 
netwerk om batterijen op te laden. Die knelpunten van 
nu worden aangepakt. Dit jaar gaan we daar weer veel 
voorbeelden van zien.
Aan de toepassing van waterstof, als brandstof voor 
auto’s en schepen, wordt hard gewerkt. De grootste 
uitdaging hier is de productie van waterstof zelf, die 
nog niet kostendekkend is. Maar we bouwen aan enor-
me windmolenparken op zee, die de benodigde ener-
gie hiervoor kunnen leveren. In 2018 komen er in de 
Noordzee weer enkele in bedrijf. Technieken om de 
waterstof aan land te brengen en op te slaan zijn ook 
volop in ontwikkeling.
We moeten niet ongeduldig zijn. Voorlopig is het ge-
bruik van aardgas als brandstof in het transport al een 
hele verbetering ten opzichte van diesel en benzine, 
met een aanzienlijke daling in de uitstoot van broei-
kasgassen. Moderne logistieke bedrijven plakken de 
daken van hun distributiecentra vol met zonnepane-
len, die een vestiging zelfs zelfvoorzienend kunnen 
maken.

FOLKERT NICOLAI

De mensheid verandert de 

wereld, ook in gunstige zin. Het 

gaat natuurlijk te langzaam 

voor de ongeduldige mens.
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 3. Nieuwe technieken
 
De laatste jaren stonden in het teken van de ‘drone’, de 
robotisering van warehouses en het zelfrijdende (‘au-
tonome’) voertuig. Alledrie zijn een zegen. De drone 
ontlast het wegvervoer, in zowel steden als in afgele-
gen en moeilijk bereikbaar landelijk gebied. Robots 
verlichten het werk in magazijnen en zijn accurater 
dan mensen van vlees en bloed. De laatsten hoeven 
voor hun werk niet te vrezen. Er zijn mensen nodig om 
de robots de weg te wijzen en technisch te onderhou-
den.
De zelfrijdende (vracht)auto zal verkeer en vervoer 
veel effi  ciënter maken (zie ook: 2). Voor chauff eurs, 
aan wie een steeds grotere schaarste ontstaat, opent 
dit nieuwe carrièrekansen; ze kunnen immers onder-
weg andere taken uitvoeren. Ook dit jaar zullen inci-
denten met autonome voertuigen in de media breed 
worden uitgemeten. Op termijn zullen statistici ons, 
mits de techniek verder voortschrijdt, aantonen dat 
een met sensoren en camera’s volgehangen en met an-
dere voertuigen verbonden auto veiliger en effi  ciënter 
rijdt, liefst natuurlijk op stroom.
De scheepvaart krijgt te maken met zelfvarende sche-
pen, met stuurlui aan de wal. Schepen zullen tegelijk 
veel zuiniger varen en ook in 2018 weer met duurza-
mere brandstof, naarmate er nieuwe schepen in de 
vaart komen. Dit gaat – niet zo ongeduldig – langzaam, 
omdat een schip een lang leven kent. De opschoning 
van de zeevaart heeft tijd nodig. Dat brengt ons bij 
punt 4.

 4. Overheid
 
De Europese overheid heeft een dapper besluit geno-
men toen ze de scheepvaart met zwaar vervuilende 
schepen op de Noord- en de Oostzee verbood. Daar-
mee is een wereldwijd signaal afgegeven. Het is niet te 
verwachten dat de nieuwe zwavelnormen dit jaar ook 
naar andere delen van de Europese wateren worden 
uitgebreid, maar op termijn gaat dat zeker gebeuren. 
Het heeft ook uitstralingseff ecten naar de hele wereld-
scheepvaart.
Europa – Noord-Amerika evengoed – heeft de laatste 
decennia al enorm bijgedragen aan de vergroening van 
het wegvervoer. De steeds strengere Euro-normen 
voor (vracht)auto’s hebben voertuigen veel minder 

vervuilend gemaakt. Aan aanhoudende verscherping 
van die normen lijkt nu een einde gekomen, maar 
Brussel blijft, we zullen dat dit jaar zien, druk uitoefe-
nen op de autoindustrie om aan de geldende normen 
bij de productie te voldoen. Dit ook wegens het die-
selsjoemelschandaal, dat de afgelopen jaren aan het 
licht trad.
Tegen de sociale dumping in het wegvervoer levert de 
Europese Commissie een eenzame strijd. Wet- en re-
gelgeving blijken geen sterke wapens tegen de inzet 
van goedkope chauff eurs uit Oost-Europa, omdat het 
in veel landen aan handhaving ontbreekt. Het ‘paradig-
ma’ op dit terrein zijn voorlopig nog de grote loonver-
schillen in het werelddeel. Die worden maar zeer lang-
zaam kleiner; het zal decennia duren om ze min of 
meer weg te werken.

Over twintig jaar
Ook aan het einde van 2018 zullen we ons weer afvra-
gen: wat is er nu wezenlijk gebeurd? In de wereld van 
transport en logistiek waarschijnlijk weinig, bij opper-
vlakkige beschouwing. Maar let eens op al die kleine 
vernieuwingen, die stroom van innovaties, die mis-
schien niet meteen de wereld veranderen, maar samen 
het oude, fossiele, paradigma wijzigen. Over twintig 
jaar weten we beter wat ze waard waren.

De opschoning van de 

zeevaart heeft tijd nodig.
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Topman Allard Castelein van Havenbe-
drijf Rotterdam liet tijdens de traditio-
nele Dag van de Haven een op-
merkelijk grafi ekje zien van de 
verontreiniging die de haven 
veroorzaakt. Met zes sterk 

dalende lijntjes voor lood, fl uor, zwaveldi-
oxide (SO2), stof, koolwaterstoff en en stik-
stofoxiden (NOx). Zo kwam in 1996 vervui-
ling door lood volledig ten einde. De andere 
emissies waren eind 2016 tussen 70% en 90% 
gedaald ten opzichte van begin jaren tachtig.
Maar één lijntje jojoot op en neer sinds het begin van 
de metingen in 1992 en kwam daar eind 2016 20% bo-
venuit: dat van de CO2-uitstoot. Zoals we inmiddels al-
lemaal weten, geldt juist kooldioxide als hoofdschuldi-
ge aan de wereldwijde opwarming van het klimaat. 
Tussen 2000 en 2013 schommelde het indexcijfer zo’n 
tien punten onder de honderd uit 1992, maar daarna 
schoot het opeens steil omhoog. Boosdoener: de twee 
nieuwe kolencentrales van Uniper (E.ON) en Engie 
(voorheen Electrabel), al zei Castelein dat er niet met 
zoveel woorden bij.
Wel liet hij het Powerpointplaatje volgen door een 
vooruitblik op 2050, het jaar waarin het havencomplex 
de jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 32 miljoen ton 
gereduceerd moet hebben tot nul. Met een combinatie 
van energiebesparing, CO2-opslag (ccs) en inzet van 
duurzame energiebronnen als zon, wind en biomassa 
zou dat moeten kunnen. Maar de grootste winst moet 
komen van... sluiting van kolencentrales. Dit jaar is er 
een begin mee gemaakt middels de sluiting van de twee 

dertig jaar oude Uniper-centrales op de Maasvlakte, 
wat een jaarlijkse reductie oplevert van zo’n vijf miljoen 

ton. De sluiting van de nieuwe twee, die in prin-
cipe voor 2030 op de agenda staat, voegt daar 

nog eens zo’n acht miljoen ton aan toe.

Stroomeiland 
Duidelijk is dat energietransitie hét thema 
van de komende jaren wordt voor de Rotter-

damse haven. In dat kader past ook de beoog-
de participatie van de havenbeheerder in het 

North Sea Wind Power Hub-consortium, dat stu-
deert op de bouw van een zes vierkante kilometer groot 
‘stroomeiland’ op de Doggersbank centraal in de 
Noordzee. Dat moet gaan fungeren als schakelpunt tus-
sen de netwerken van onder meer Nederland, Duits-
land, Denemarken, Noorwegen en het Verenigd Ko-
ninkrijk. Mogelijk kan er via de productie van waterstof 
ook energie worden opgeslagen.
Daarnaast gaat het eerdergenoemde ccs (carbon captu-
re and storage) in de herkansing. Kort geleden trokken 
Engie en Uniper vanwege te hoge kosten en mogelijk 
vervroegde sluiting van de nieuwe centrales defi nitief 
de stekker uit het Road-project, dat opslag van min-
stens een miljoen ton CO2 per jaar in de Noordzeebo-
dem had moeten opleveren. Het Havenbedrijf werkt nu 
aan een plan om een ‘openbaar’ net voor CO2-afvang 
aan te leggen en hoopt dit jaar al de knoop door te kun-
nen hakken. Vanaf 2020 zou jaarlijks al twee miljoen 
ton kooldioxide moeten worden opgeslagen en vanaf 
2030 zelfs vijf miljoen ton.
Dat laatste jaar zou wel eens het jaar van de waarheid 

ROB MACKOR

Waar het beeld van de Nederlandse havens de afgelopen tijd goeddeels door 
‘de container’ werd bepaald, zal de energietransitie de komende jaren de meeste 
aandacht opeisen. Kort door de bocht: hoe wind steenkool gaat vervangen.

The name of the 
game is CO2

kunnen worden. Zo kondigde het havenbedrijf van Am-
sterdam aan dat de kolenoverslag rond 2030 beëindigd 
wordt, waarbij overigens onduidelijk is wat dat bete-
kent voor de twee grote spelers in die sector, Kolen 
Overslagbedrijf Amsterdam (OBA) en De Rietlanden. 
Ook in Rotterdam doet de kolenoverslag stof opwaaien. 
Prangende vraag is of Havenbedrijf Rotterdam het aan-
durft om opnieuw een 25-jarig contract af te sluiten met 
‘Europees kolenkampioen’ EMO op de Maasvlakte, na-
dat de Rotterdamse gemeenteraad het stadsbestuur per 
motie uitdrukkelijk opriep om dat niet te doen. Wet-

houder Adriaan Visser legt die motie echter naast zich 
neer omdat niet hij, maar het havenbedrijf er over gaat. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
 
Slag op het land
Intussen is de slag op het land om de wind op zee in alle 
hevigheid losgebarsten. Op een stuk van de Maasvlakte 
waar eerder een containerterminal was ingetekend, 
bouwt het havenbedrijf nu een zeventig hectare groot 

HAVENS
2018

Zo moet de North 

Sea Wind Power 

Hub eruit komen 

te zien.

Artist impression: 

North Sea Wind 

Power Hub
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KLAARTJE JASPERS

Wordt 2018 het jaar van waterstof, warmtenetten en warmte-

koude-opslag uit Nederlands rijk vloeiende oppervlaktewater? 

Stroom en 
warmte uit water

De opmars van waterstof als brandstof 
voor wegvervoer en als opslagmedium 
voor off shore windenergie lijkt niet te 
stoppen. Behalve Groningse actie-
groepen die pleiten voor de overscha-
keling van aardgas naar water-

stof uit hernieuwbare energie, is ook de grote 
industrie geïnteresseerd. Nuon, de GasUnie 
en het Noorse Statoil namen al stappen 
om in 2023 één van de drie units van de 
Magnum-centrale over te laten schakelen 
op waterstof. Tijdens het Havendebat Am-
sterdam, dat Nieuwsblad Transport vorig 
jaar organiseerde, liet ook Shell weten dat 
het waterstof uit off shore windenergie ziet als 
een manier om de gasinfrastructuur in de Noordzee 
nieuw leven in te blazen.
In Zeeland wil chemiegigant Dow de bestaande aard-
gastransportleiding onder het Kanaal bij Terneuzen ge-
bruiken om overtollige waterstof te leveren aan collega-
bedrijven Yara en ICL-IP (voorheen Broomchemie). De 
samenwerking zou jaarlijks 4.500 ton waterstof moeten 
betreff en, en daarmee 10.000 ton CO2 moeten bespa-
ren en 320 vrachtwagens van de weg afhouden, denken 
de partners. 
Ook bij het wegtransport zelf wordt waterstof steeds 
populairder. In 2018 en 2019 zou de prijs van elektrische 
wagens snel omlaag moeten gaan. De prijs van de wa-
terstofwagens – nu nog de belangrijkste reden om niet 
over te schakelen van diesel en lpg – moet daar snel op 
volgen. 
Hoewel waterstof het aangewezen middel lijkt om rela-
tief makkelijk over te stappen van aardgas, diesel en lpg 
naar duurzame brandstoff en, blijken de prijs en verou-
derde regelgeving de ontwikkelingen vaak te remmen. 
In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister Wiebes 
van Economische Zaken en Klimaat eind 2017 al een 
aanzet voor de wetgevingsagenda die de energietransi-
tie mogelijk moet maken. Naast de nieuwe Klimaatwet 
krijgen belemmeringen die de transitie in de weg staan, 
zijn aandacht. Daarvoor heeft hij twee wetsvoorstellen 
aan de Tweede Kamer voorgelegd, het wetsvoorstel 
Voortgang Energietransitie en de wijziging van de 
Warmtewet.

Bureaucratische belemmeringen
Om een circulaire economie te realiseren en innovatie-
ve vormen van energieopwekking te faciliteren, krijgen 
betrokkenen vaak nieuwe rollen: huishoudens, indus-
trie en afvalverbranders blijken bijvoorbeeld niet lan-
ger energieconsumenten, maar energieleveranciers. 

Momenteel zijn er veel regels die dat in de weg staan. 
Zo mogen waterzuiveringsinstallaties in principe geen 
energie opwekken uit slib, en staat wetgeving in de weg 
bij het gebruik van bestaande gasinfrastructuur voor al-
ternatieve brandstoff en als waterstof.

Warmtenetten en oppervlaktewater
Behalve voor elektra en transport, gebruikt 
Nederland veel energie voor warmte. Om ge-
bouwen van het aardgas af te krijgen worden 
warmtenetten uitgerold, waarmee rest-
warmte uit afvalverbranding, industrie en 

kassen gebruikt wordt om nabijgelegen ge-
bouwen te verwarmen.

Daarnaast gaan bestaande gemalen gebruikt wor-
den voor warmte-koudeopslag uit oppervlaktewater. 
Daarmee kunnen huizen in de winter verwarmd wor-
den, en in de zomer gekoeld. Alleen al in de provincie 
Utrecht zou daarmee in bijna een kwart van de warm-
tevraag van gebouwen te voorzien zijn. De combinatie 

van de temperatuur van het oppervlaktewater, polder-
gemalen en warmte- en koudeopslag in de bodem zou 
goed zijn voor 12% van de totale warmtevraag, bereken-
de de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat in 
2016 al. Een nieuwe woonwijk op het Utrechtse Kana-
leneiland krijgt dit jaar al zo’n verwarmingssysteem.

Digitale handel
Om de handel in nieuwe bronnen van warmte en voor-
malig ‘afvalstoff en’ als waterstof, CO2 en methaan te 
kunnen faciliteren, zijn nieuwe verrekenmethodes no-
dig. Bedrijven als CGI en Eneco werken daarom aan 
blockchain toepassingen waarmee de administratie van 
de betrokken partners gesynchroniseerd wordt, zodat 
op termijn ook kleinere gebruikers aan kunnen haken. 
Door tussenpersonen overbodig te maken, moeten der-
gelijke technologieën de circulaire economie ook op de-
centraal niveau mogelijk maken: huishoudens kunnen 
dan direct handelen met grootleveranciers.

Off shore Center dat onder meer bedoeld is als uitvals-
basis voor bouwers van wind farms op zee. Het lijkt een 
krachtig antwoord op de propositie van Vlissingen, 
waar de BOW-terminal van de Kloosterboer-groep min 
of meer per toeval een dominante speler werd. Ook de 
Zeeuwse Verbrugge-groep, grootgrondbezitter in Vlis-
singen, blaast een stevige partij mee en heeft dankzij 
een overeenkomst met de Duitse funderingsbouwer 
EEW een sterke positie bij het vergeven van toekomsti-
ge projecten.
Waar Rotterdam en Vlissingen zich vooral richten op 
projecten in het zuidelijk deel van de Noordzee, richt 
het Groningse Eemshaven het vizier noordwaarts. De 
Orange Blue-terminal van het Duitse Buss is al een be-
langrijke draaischijf voor de Duitse off shore windsector 
en ook Kloosterboer ruikt zijn kans in het hoge noor-
den. Niet voor niets sloot BOW eind vorig jaar een prin-
cipeovereenkomst met Groningen Seaports voor de 
ontwikkeling van een bijna dertig hectare grote termi-
nal met ruim 200 meter kade.
Saillant detail: directe buurman is de twee jaar geleden 
geopende kolencentrale van RWE, die eveneens op de 
nominatie staat om de activiteiten in 2030 alweer te sta-
ken. Die is met een vermogen van ruim 1.500 megawatt 
de grootste en meest vervuilende centrale van Neder-
land en met een jaarlijkse uitstoot van zo’n acht miljoen 
ton CO2 zelfs de grootste enkelvoudige bron van Neder-
land. Recht tegenover de nieuwe BOW-terminal ligt nu 
nog de loskade waar bulkcarriers de benodigde steenkool 
aanvoeren. Dat beeld zou dus best eens plaats kunnen 
maken voor een plaatje met installatieschepen van wind-
parken en andere off shore winddienstverleners.

ENERGIE 
2018

Illustratie: Barry Hage
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Een jaar later liggen de kaarten geheel 
anders en moeten de analisten 
erkennen dat ze er met hun 
voorspelling fl ink naast za-
ten. De volumes zijn inder-
daad blijven groeien, maar 

tegelijkertijd zijn de inkomsten uit dat 
vrachtverkeer met 15% nog meer geste-
gen. De overcapaciteit is in grote delen van 
de internationale luchtvrachtmarkt door het 
voortvarend saneren van de vrachtvloot en het 
stijgende pakket- en versvervoer veranderd in een fors 
tekort, dat de prijzen vooral in het najaar van 2017 fl ink 
heeft opgedreven.
Het feit dat Cargolux een resultaatsverbetering van 
ruim 100 miljoen euro over 2017 heeft aangekondigd, 

spreekt dan ook boekdelen. Enkele jaren geleden 
was de luchtvrachtmarkt nog een fi nancieel 

bloedbad, met Air France-KLM als een van 
de grote slachtoff ers. In totaal verloor de 

markt na de crisis van 2010 bijna 20 
miljard dollar aan omzet. Er is 

dan ook nog best een inhaal-
slag te maken, vindt top-

analist Brian Pearce 

van IATA. Daarvoor moet de winstmarge in het lucht-
vrachtvervoer nog verder omhoog, stelt hij. ‘We zijn op 
de juiste weg en er is nog steeds ruimte voor groei, hoe-
wel de piek in de vraag naar vrachtruimte wel is bereikt.’ 
Als het aan Pearce ligt, is dat dan ook het verhaal voor 
2018: een lichte stijging van het volume en meer winst 
voor de vrachtmaatschappijen. Wie daarvoor de prijs 
betaalt, laat zich makkelijk raden: de verladers. 
Pearce verwacht dat de sector in 2018 zo’n 6,2 biljoen 
dollar aan goederen door de lucht zal transporteren. 
Dat zou neerkomen op een toename van ruim 9% en 
dus een ‘geleidelijke afname van de groei’ vergeleken 
met het topjaar 2017. Een scherpe val in het vrachtaan-
bod, zoals eerder in de geschiedenis van de internatio-
nale luchtvrachtsector te zien is geweest, voorziet hij 
voor dit nieuwe jaar niet. De laatste crisis van 2010 in 
de luchtvrachtsector, toen het volume met meer dan 

25% daalde, ligt al acht jaar achter ons. Hoewel
de luchtvrachtmarkt vaak gekenmerkt wordt 

door cycli van acht goede jaren en acht min-
dere jaren, ziet hij een wending naar een 
slechtere periode in 2018 nog niet gebeuren. 
‘Vaak werden die slechte periodes ingeluid 
door ingrijpende gebeurtenissen zoals de aan-

slagen op het World Trade Center in New York, 
SARS, en de bankencrisis van 2008’, legt hij uit. 

Met de hoge schuldenlast van landen en bedrijven, de 
dreiging van handelsoorlogen en de Brexit blijven er 
voldoende risico’s voor de internationale ladingstro-
men, toch ziet hij in de onderliggende economische 
data nog voldoende groei om voor dit jaar optimistisch 
te blijven. 

Pakketvervoer
Wat alle verhalen en prognoses voor de luchtvracht-
markt geheel anders maakt dan in voorgaande jaren, is 
de snelle opkomst van e-commerce in de volumes van 
de sector. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen stel-
len zich met nieuwe sorteerdepots op luchthavens en 
IT-software in op dit groeiend pakketvervoer. Ook heb-
ben de vervoerders nieuwe handelsroutes geopend met 
de snel groeiende nieuwe economieën in de wereld, 
zegt Pearce. ‘Het is juist die combinatie die zorgt voor 
de betere verkoopcijfers in de branche.‘ 
Volgens de IATA-expert hebben de luchtvaartmaat-
schappijen ‘disproportioneel geprofi teerd’ van het her-
stel van de wereldhandel vergeleken met andere trans-
portmodaliteiten zoals de containervaart. Ten 
grondslag aan dat succes ligt ook een forse miscalcula-
tie bij de inkopers van de benodigde voorraden. De 
vraag naar goederen van consumenten en de industrie 
bleek het afgelopen jaar veel groter dan aangenomen. 
Daardoor moesten de lege schappen in de internatio-

JOHN VERSLEIJEN

Veel kan er veranderen in een jaar. Begin 2017 voorzagen de 

luchtvrachtexperts een fors herstel van het vrachtvolume, 

maar vreesden zij dat de overcapaciteit nog over het gehele 

jaar de tarieven en daarmee de winsten laag zou houden. 

Veel werk voor weinig geld, bleef de lijfspreuk voor de 

vrachtmaatschappijen.

Luchtvracht maakt zich op 
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 voor nieuw topjaar
nale distributiecentra snel worden aangevuld. Trans-
port door de lucht bleek vaak de enige mogelijkheid om 
aan de vraag te voldoen. ‘Deze logistieke inhaalslag 
duurt natuurlijk niet een eeuwigheid, maar het zal ook 
niet abrupt eindigen’, verwacht Pearce. Niet voor niets 
waarschuwt de digitale luchtvrachtbeurs Freightos 
voor dit jaar dan ook voor een herbezinning onder de 
verladers. ‘Door de hoge tarieven en beperkte lucht-
vrachtruimte zullen de inkopers van capaciteit in 2018 
kiezen voor een nieuwe mix aan modaliteiten, waarbij 
de containerrederijen een grotere rol zullen gaan ver-
vullen.’       
 
Schiphol
Wat betekent de voorspelde groei voor dit jaar voor 
Schiphol? Allereerst zal het selectiviteitsbeleid en de 
schaarste aan start- en landingsrechten (slots) een rem 
blijven zetten op de stijging van het vrachtvolume op 
de Nederlandse mainport. Een nieuw overslagrecord 
zoals in 2016 en 2017 zit er eventjes niet in.
De in december geaccepteerde aangepaste local rule, 
waardoor 25% van de niet benutte slots toevallen aan 
de vrachtsector, moet eerder worden gezien als een 
noodoplossing voor de korte termijn voor het lopende 
winterseizoen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen hun 
bedrijfsvoering voor het gehele jaar niet afstemmen op 
het ad hoc vrijvallen van slots, laten experts weten. 
Meer permanente oplossingen zijn nodig. Die zullen 
moeten komen vanuit Den Haag en daar ligt een groot 
probleem voor de vrachtsector. De Nederlandse poli-
tiek blijft de problemen in de vrachtbranche op Schip-
hol nog steeds afschuiven op de bedrijfstak zelf. Zo 
mocht de KLM een oplossing zoeken voor het verlies 
van vrachtvluchten door het Russische AirBridgeCargo 
in Nederland en kreeg de directie van Schiphol de op-
dracht om een gedragen voorstel voor een local rule op 
vrachtgebied te bedenken. Uiteindelijk werd die nog 
eens door KLM aangepast om geaccepteerd te worden 
door de meeste airlines op Schiphol.

Luchtvrachtexperts zijn het erover eens dat de EU/
IATA-richtlijn, waarbij luchtvaartmaatschappijen 80% 
van de vrachtvluchten conform de aangevraagde slots 
moeten uitvoeren, niet past bij het ad-hockarakter van 
de sector. Juist het onvermogen om aan die richtlijn te 
voldoen was de reden dat veel vrachtmaatschappijen in 
het najaar van 2017 hun historische rechten op Schip-
hol verloren. Een regel die door nijpende slotschaarste 
op de luchthaven voor het eerst werd geïntroduceerd 
en doorgevoerd. Een aanpassing naar een 70%-limiet 
zou voor de meeste vrachtmaatschappijen al uitkomst 
hebben geboden, maar in de politiek zijn daarvoor nog 
geen aparte initiatieven genomen. Een hogere priorite-

ring van vracht in het selectiviteitsbeleid zou een ande-
re mogelijkheid zijn op Schiphol. Nu staat vracht net 
boven de vakantievluchten onder aan de rangschikking. 
Het Britse London Heathrow kent al een aangepaste 
prioritering naar de aard van de vluchten. Hetzelfde 
zou kunnen gelden voor Schiphol, maar daarvoor is wel 
een versterkte lobby van de vrachtsector nodig, die niet 
meer altijd kan rekenen op de politieke connectie die 
KLM heeft in Den Haag. Een andere mogelijkheid is om 
een bepaald percentage van de toegestane 500.000 
vliegbewegingen op Schiphol per jaar te reserveren 
voor vrachtvliegtuigen. Brussel heeft vorig jaar bij een 
hoorzitting van de Tweede Kamer over het mislukte se-
lectiviteitsbeleid zelf al aangegeven dat een onder-
scheid naar vliegtuigtype niet discriminerend is en ook 
geen veto van de Europese Commissie zal opleveren. 
Vreemd genoeg hebben de transportspecialisten in de 
Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur 
met die politieke suggestie nog niets gedaan. Een teken 
dat vracht nog steeds niet hoog op de agenda staat bij 
het departement. Indien bijvoorbeeld een contingent 
van 4 tot 5% van alle vluchten op Schiphol wordt toege-
kend aan de vrachtsector kan Schiphol ook in 2018 blij-
ven profi teren van de groei in de internationale lucht-
vrachtsector. 

Maastricht
Een andere Nederlandse luchthaven die dat zeker zal 
doen dit jaar is Maastricht Aachen Airport (MAA). 
Dit voorjaar begint Emirates SkyCargo met da-
gelijkse vrachtvluchten vanaf de Limburgse 
luchthaven naar Dubai en het lucht-
havenbesluit waardoor een extra 250 
meter van de bestaande landings-
baan kan worden benut, zorgt 
voor vrachtvluchten op 
Noord-Amerika. Daarvoor 
en voor vluchten op het 
Verre Oosten is de 
volle lengte van 
de landings-
baan (2.750 

meter) nodig. De uitbater van de regionale luchthaven 
bouwt al twee nieuwe vrachtloodsen en mikt daarmee 
op een verdubbeling van de vrachtoverslag naar ruim 
200.000 ton. Of MAA daarmee het door Den Haag na-
gestreefde alternatief wordt voor het volle Schiphol 
valt nog te bezien. Luchtvaartmaatschappijen laten 
zich niet graag zomaar verplaatsen. Daarnaast heeft de 
luchthaven met de extra baanlengte van 250 meter, 
snelle afhandeling, geografi sche ligging en scherpe 
tarieven voldoende troeven in handen om zelf 
maatschappijen aan te trekken. MAA kan dan 
ook dit jaar weer een rol spelen in de Euro-
pese luchtvrachtoverslag. De laatste 
keer was in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw, toen vrachtbedrijven 
als Emery Worldwide en XP, de 
voorloper van TNT Ex-
press, hun Europese 
draaischijf hadden op 
de regionale lucht-
haven.
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V lak voor de Kerstdagen van 2017 gaf 
het Europese hof eindelijk duidelijk-
heid. De wekelijkse rusttijd van 45 uur 
mag niet meer volledig in de ca-
bine worden doorgebracht. 
Een dag later kwam de ILT 

daaroverheen. Vanaf 1 januari 2018 gaat de 
inspectiedienst controleren op slapen in de 
truck. Boetes kunnen oplopen tot 1.500 
euro.
Waar de chauff eurs dan wél gaan slapen, is 
nog onduidelijk. Hotels bij de snelweg? Die zijn 
voor veel truckers te duur. Extra parkeerplaatsen 
speciaal voor overnachtende chauff eurs? Daarvan zijn 
er niet genoeg. Vooral Oost-Europeanen, die in Neder-
land vaak ritten uitvoeren, moeten nu op zoek naar een 
bed & breakfast. 
Voor hen wordt 2018 sowieso een belangrijk jaar. Een 
nieuw Europees pakket aan maatregelen voor het weg-
vervoer moet dit jaar verder vorm krijgen, het zogehe-
ten Mobiliteitspakket. Daarin worden onder andere de 
cabotagemogelijkheden verruimd, van drie ritten in ze-
ven dagen naar een onbeperkt aantal ritten in vijf
dagen. Het laatste woord is daar echter nog niet over 
gezegd. De nieuwe mobiliteitsminister Cora van Nieu-
wenhuizen is kritisch, omdat de plannen vooral nega-
tieve gevolgen lijken te hebben. Ook vakbond FNV is 
maar weer eens boos, terwijl ook uit andere landen kri-
tiek komt. Lobbyclubs vanuit heel Europa zullen daar-
om ongetwijfeld komend jaar de deuren plat lopen in 
Brussel om de eigen plannen in de fi nale versie te krij-
gen.
De nieuwe Europese regels moeten tevens zorgen voor 
een modal shift. Met andere woorden, goederenvervoer 
moet steeds meer plaatsvinden via binnenvaart en 
spoor en steeds minder over de weg. Een standpunt dat 
ook terugkomt in het regeerakkoord van het nieuwe ka-
binet. Als de beleidsmakers in Brussel en Den Haag hun 
zin krijgen, stappen dus steeds meer verladers en expe-
diteurs in de komende jaren over naar andere modali-
teiten. 
Hoewel dat vooral een bedreiging is voor het wegver-
voer, kan het misschien toch één probleem verkleinen: 
de almaar toenemende fi ledruk. Het voorbije jaar blonk 
uit in verkeersopstoppingen. De totale fi lezwaarte nam 
toe met 0,6%. Vooral overdag stond het verkeer steeds 
vaker vast.
In België, waar de opstoppingen zo mogelijk nog erger 
zijn dan bij ons, gaan stemmen op om de fi lekosten dan 
maar door te berekenen aan de klanten en dus indirect 
aan de eindgebruiker. Veel Nederlandse transporteurs 
hebben daar ongetwijfeld ook oren naar. Maar de prijs-
druk in het wegvervoer biedt daar weinig ruimte voor.
Dat het fi leprobleem de komende twaalf maanden klei-
ner wordt, lijkt echter onwaarschijnlijk. Klanten weten 
het wegvervoer de laatste jaren namelijk steeds beter te 
vinden. Goederenvervoer over asfalt neemt al sinds het 
laatste kwartaal van 2013 toe. En volgens het econo-

misch bureau van ING wordt deze toename in 2018 
voortgezet, met een jaargroei van 3,5%. Aanwijzingen 
dat de gewenste grootschalige modal shift zich dit jaar 
gaat voltrekken, zijn er dan ook niet. Aansluiten in de 

fi le zal voor velen onderdeel blijven van de dagelijkse 
praktijk.
Een kans om dit probleem te verminderen, liet het af-
gelopen najaar aangetreden kabinet onbenut. De kilo-
meterheffi  ng kwam er niet. Nou ja, hij komt er wel, 
maar dan alleen voor het vrachtverkeer. En oh ja, invoe-

TOM VAN GURP

Modal shift, verruiming van 

cabotageregels, een verbod op 

overnachten in de cabine. Er 

worden volop nieuwe regels 

uitgestrooid over het 

wegvervoer. Ook fi les nemen 

toe. Maar ondanks al die 

uitdagingen is de rek er nog 

lang niet uit.

De groei gaat gewoon door

Het is onwaarschijnlijk

dat het fi leprobleem het 

komende jaar kleiner wordt.

WEG-
VERVOER

2018

ring duurt minimaal vijf jaar, denkt Van Nieuwenhui-
zen. Dat er tegen die tijd een ander kabinet zit, is uiter-
aard toeval.
Desondanks zullen velen opgelucht adem hebben ge-
haald toen de kilometerheffi  ng voor het wegtransport 
op de lange baan werd geschoven. Eventuele verminde-
ring van fi les weegt niet op tegen de extra kosten van 
een trucktol. Tot pakweg 2022 of 2023 zit de sector dus 
goed. Met de toch al dunne marges en het feit dat door-
berekenen van extra kosten lastig is, was dit ‘cadeautje’ 
uit Den Haag zeker welkom. 
Of we er over een tijdje nog steeds zo blij mee zijn, is 
maar de vraag. Invoering van de trucktol is uitgesteld, 
maar niet afgesteld. Mocht invoering over vijf jaar als-
nog plaatsvinden, dan denken veel wegtransporteurs 
misschien nog weleens terug aan de opluchting van af-
gelopen najaar. Want zijn de economische omstandig-
heden tegen die tijd gunstiger dan nu? Niet wanneer de 
aloude conjunctuurwet van zeven vette en zeven ma-
gere jaren zich ook in het volgende decennium laat gel-
den. Dan hadden ze achteraf misschien toch getekend 
voor invoering in 2018.

Het slaapgedrag 

in de cabine 

wordt dit jaar 

onderwerp van 

inspectie. Boetes 

kunnen oplopen 

tot 1.500 euro.

Foto: 

Shutterstock
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Eén voorspelling durven we wel aan: de 
grootschalige inbouw van het beveili-
gingssysteem ERTMS in het Nederland-
se spoornet wordt niet stopgezet en 
gaat nog jarenlang voor veel hoofdbre-
kens zorgen. In september 2016 zette 

het vorige kabinet die trein in beweging met de ‘uitrol-
strategie ERTMS’ (wat staat voor European Rail Traffi  c 
Management System) en die zal voorlopig niet tot stil-
stand komen. Zo gaat dat nu eenmaal met projecten 
die na eindeloos soebatten uit de Haagse machinerie 
rollen en waarvoor budget is vrijgemaakt. Meer dan
2 miljard euro in dit geval.
Toch zou een deel van de in Nederland actieve spoor-
vervoerders niets liever willen. Eind vorig jaar stuurde 
RailGood, een club van negen goederenspoorbedrijven, 
een brandbrief rond met de waarschuwing dat het pro-
ject ‘volledig dreigt te ontsporen’. Ze vrezen dat de Ne-
derlandse aanpak tot een sterke kostenverhoging leidt, 
waardoor de sector terrein zal verliezen. Ze vinden dat 
Nederland zijn aanpak moet omgooien en moet aan-
sluiten bij die van Duitsland, de grootmacht in het Eu-
ropese spoorvervoer.
‘Den Haag’ noch ProRail heeft tot nu toe offi  cieel gere-
ageerd op het RailGood-pleidooi. Toch lijkt het niet on-
verstandig om er serieus naar te kijken. Want eerder liet 
ook de Europese Rekenkamer zich zeer kritisch 
uit over de manier waarop Nederland ERTMS 
wil ‘uitrollen’. Volgens die instantie ont-
breekt het aan een deugdelijke planning en 
een overzicht van de totale kosten. Dat kan 
er toe leiden dat het budget van 2,3 miljard 
euro met een factor van minstens 2 wordt 
overschreden, waarschuwen de Europese re-
kenmeesters. Dat is opmerkelijk aangezien 
ERTMS in 2011/2012 al deel uitmaakte van een parle-
mentair onderzoek naar onderhoud en innovatie in de 
Nederlandse spoorsector.
 
Rastatt
Dat nauw overleg met de Duitse Bahnbehörden sowie-
so een goed idee is, heeft ‘Rastatt’ wel aangetoond. De 
bijna twee maanden durende afsluiting van de belang-
rijkste Noord-Zuidverbinding maakte pijnlijk duidelijk 
dat er nog veel te verbeteren valt aan samenwerking 
tussen de verschillende landen. Vooral het ontbreken 
van een noodplan met grensoverschrijdende uitwijk-
routes in geval van ernstige stremmingen wekte woede 
en onbegrip en dreef vervoerders en verladers tot wan-
hoop. In een klassiek voorbeeld van de ‘kalf en put aan-
pak’ heeft Brussel inmiddels aangekondigd in de loop 
van dit jaar met een ‘catalogus’ van omleidingsroutes te 
zullen komen.
In Nederland gaat ProRail dit jaar voor het eerst wer-
ken met de transitotijd, ofwel de totale reistijden, van 
treinen als kritieke prestatie indicator (kpi) voor het 
goederenvervoer. De spoorbeheerder stapt daarmee af 
van de punctualiteitsnorm, die aangeeft hoeveel trei-
nen op tijd vertrekken. Belangrijk voor passagiers, maar 
veel minder interessant voor spullen. Een ladingont-

vanger kan het niets schelen dat zijn contai-
ners een half uurtje later vertrekken dan ge-
pland, zolang hij er maar van op aan kan dat 
ze de volgende ochtend begin werktijd be-
schikbaar zijn.

 
In het nieuwe systeem geldt de aankomst van 

een trein met maximaal een half uur vertraging als 
‘op tijd’, waar in het oude systeem drie minuten vertra-
ging bij vertrek als ‘te laat’ werd geregistreerd. Dat een 

punctueel vertrokken trein vervolgens urenlang onder-
weg stil stond, deed in dat systeem niet meer ter zake. 
Met de overschakeling van punctualiteit op transitotijd 
komt daar verandering in. Vanaf dit jaar kan ProRail in 
het goederenvervoer afgerekend worden op afl ever- in 
plaats van vertrekbetrouwbaarheid.
De netbeheerder heeft vorig jaar al een aantal projecten 
in gang gezet om die betrouwbaarheid te vergroten. Een 
voorbeeld daarvan is Lean Waalhaven, waarin ProRail 
samenwerkt met het Rail Service Center (RSC), DB 

ROB MACKOR

Op de lange termijn heeft het 

spoor als ‘groenste’ modaliteit 

prima vooruitzichten. Maar op 

de korte termijn moet er nog 

veel gebeuren. Wanneer is dat 

derde spoor nu eens klaar?

Te laat kan best 
op tijd zijn

Spoor is al de schoonste – 

nu nog de betrouwbaarste 

modaliteit zien te worden.
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Cargo, Rotterdam Rail Feeding (RFF) en Shunter om de 
afwikkeling van treinverkeer via het belangrijke empla-
cement Waalhaven te verbeteren. Die aanpak wordt dit 
jaar in elk geval uitgebreid naar Moerdijk en mogelijk  
ook naar andere locaties. Dat moet onder meer leiden 
tot betrouwbaardere eta-berichten. Die uit de zeevaart 
afkomstige term staat voor estimated time of arrival, 
oftewel geschatte aankomsttijd.

Lange adem 
Een project voor de wat langere termijn is de aanpas-
sing van de Brabantroute voor treinen tot 740 meter, 
wat voor 2022 op de planning staat. Daarmee voldoet 
het traject aan de Europese norm die zegt dat in 2030 
op alle internationale spoorgoederencorridors treinen 
van deze lengte moeten kunnen rijden. Het laat maar 
weer eens zien dat spoorprojecten vaak een zaak van 
(zeer) lange adem zijn. Dat bleek ook weer met de bouw 
van het derde spoor in Duitsland in aansluiting op de 
Betuweroute. De oplevering daarvan was voor 2022 
voorzien, maar vorig jaar werd duidelijk dat het project 
voor de zoveelste keer vertraging oploopt. Hoe groot 
die deze keer is, weet niemand, maar zeker is dat het om 
jaren gaat.
Ondanks de moeizame vooruitgang lijkt het spoorver-
voer de komende jaren toch de wind in de zeilen te krij-
gen. Recent onderzoek laat zien dat elektrisch railver-
voer inmiddels de schoonste manier is om binnen 
Europa vracht te vervoeren, zeker als er op groene 
stroom wordt gereden. Als het spoor er ook in slaagt om 
de betrouwbaarste modaliteit te worden, kan er uitein-
delijk toch weinig misgaan.

De inbouw van  

ERTMS is een van 

de vele spoor-

projecten die 

een lange adem 

vergen.

Foto: Strukton 
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12 De Marge

QUOTE VAN DE WEEK

We steunen Tirol in 
de strijd tegen het 
transitovrachtverkeer 
en tegen Bayern.

De Oostenrijkse Verkehrs-
minister Norbert Hofer in 

de Tiroler Tageszeitung.

COLUMN

‘Een nieuw jaar, Louise’, zei Claude tegen zijn opvolgster als 
burgemeester van Artichaut-les-Bains. ‘Waar zullen we eens 
mee beginnen?’ Louise, uitbaatster van de stokoude herberg 
Le Coq Hardi, de enige uitspanning die het dorp rijk was, keek 
hem aan. ‘On commence à faire de café’, stelde ze vast, de 
espressomachine aanzettend en twee kopjes pakkend. ‘Merde’, 
zei Louise, ‘vanmiddag gemeenteraad. Weer uren opgescheept 
met die seksistische mannetjes, met hun gezeur over de nieuwe 
verkeersmaatregelen en de verhoogde boetes.’

Ze zette Claude en zichzelf een dampende espresso voor en 
keek omlaag. ‘Die spijkerbroek zal ik straks moeten verwisselen 
voor een deux-pièces, terwijl die boeren zelf op hun klompen 
de Mairie binnenklossen, sommigen zelfs met de pruimtabak 
nog in een wangzak. Claude, hoe heb je het zelf al die jaren 
kunnen volhouden als maire van Artichaut?’ De aangespro-
kene snoof aan zijn koffi  e en nam er een genoeglijk slokje van. 
‘Doorzettingsvermogen’, stelde hij vast. ‘Moed en vertrouwen.’ 
Uiteindelijk heeft zo’n gemeenteraad meestal niks te zeggen, 
mompelde hij er achteraan.

‘Je hebt het trouwens prima gedaan, Louise’, hernam Claude, 
z’n kopje nog eens ophoudend. ‘Goed, Martine Aubry is al jaren 
burgemeester van Lille en Anne Hidalgo zelfs van Parijs. Maar 
in de provincie heb jij het glazen plafond doorbroken. De préfet 
is bijzonder tevreden over je. En dan heb ik het, dit onder ons 
gehouden, over een seksist van het zuiverste water.’ Louise 
liet het espressoapparaat nog eens zijn werk doen en zette bij 
Claude een glas calvados neer. Een halfvol glaasje weliswaar, 
want het was per slot van rekening nog niet eens midi.

‘Eigenlijk’, zei Louise, ‘doet Frankrijk het emancipatoir niet 
eens zo slecht, althans niet in de politiek. Vergelijk dat eens 
met het nieuwe Nederlandse kabinet. De grootste partij daarin, 
die van de rechts-liberalen, heeft volgens mij niet eens de 
moeite genomen naar getalenteerde vrouwen te zoeken voor 
belangrijke ministersposten.’ Claude nipte van zijn calva. ‘Nee’, 
beaamde hij. ‘Het zijn nog steeds vooral de haantjes die daar 
de dienst uitmaken. De kipjes mogen zich verzoenen met de 
kruimels.’

Louise keek op haar gouden klokje, geërfd van de eeuwenoude 
Marie, haar een jaar geleden overleden moeder. ‘Ik moet me 
voorbereiden en omkleden, Claude’, zei ze, ‘om twee uur begint 
de raad. Als die kerels een beetje op tijd komen, natuurlijk.’ 
Natuurlijk, mompelde Claude.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Deux-pièces

In de containerbinnen-
vaart begint in april een 
proef met het Binnen-
vaart Informatie en Com-
municatie Systeem, kort-
weg BICS. 
BICS is bedoeld om 
schip, traject en lading 
elektronisch aan te mel-
den bij de vaarwegbe-
heerder, maar kan in de 
containervaart ook wor-
den gebruikt om gege-
vens uit te wisselen met 
terminals en het maken 
van stuwplannen.
Verder zal een koppeling worden 
gemaakt tussen BICS en BAS (Bere-
kening en Analyse Seinvoering). 

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Test met elektronisch melden 
8 januari 1998

nen er gevoerd moeten 
worden. Door de koppe-
ling van BISC, stuwplan 
en BAS kan een schipper 
ook van tevoren zien of 
hij al dan niet mag varen 
met die hoeveelheid of 
combinatie van gevaarlij-
ke lading.
Binnenkort wordt de 
meldplicht voor het ver-
voer van gevaarlijke stof-
fen op de hoofdvaarwe-
gen van kracht. Situaties 
als begin vorig jaar op de 

Schelde, waarbij onduidelijk was wat 
er in overboord geslagen containers 
zat, zouden daardoor tot het verle-
den moeten behoren. 

BAS is een programma waarmee op 
basis van de ingevoerde gegevens 
over te vervoeren gevaarlijke stof-
fen kan worden bepaald welke sei-

wel zien. Ik heb geen idee wat ik me 
er precies bij voor moet stellen. Het 
wordt één groot avontuur.’ 

Leuk spul
Rondkijkend in Monaco, tussen de 
honderd wedstrijdvoertuigen, waar-
onder vijftien trucks, is Hoondert 
wel onder de indruk. ‘Er staat leuk 
spul bij. Dat belooft wel wat voor de 
wedstrijd. Over een klassering denk 
ik nu nog niet na. Laten we eerst 
maar eens gaan rijden. Na een paar 
dagen weten we meer over waar we 
ongeveer staan.’ Vlak voor de techni-
sche keuring, afgelopen weekend, 
poetste Hoondert zijn truck nog 
eens op. Glimmend verscheen de 
vrachtwagen op Nieuwjaarsdag aan 
de start.

MELS DEES

Een vrachtwagenchauff eur uit 
Zeeland trotseert de komende 
weken het Afrikaanse zand tij-
dens een rallytocht. ‘Het wordt 
één groot avontuur.’
 
Sinds 2008 vindt de beroemde Da-
kar Rally plaats in Zuid-Amerika, en 
eindigt daarom ook niet meer in Da-
kar. Afrika blijft echter niet ver-
weesd achter: de Africa Eco Race is 
een waardige opvolger. De start was 
op nieuwjaarsdag in Monaco, de fi -
nish ligt in Dakar.
Dat Gerard de Rooy in het vrachtwa-
genklassement een serieuze kandi-
daat is voor de winst, is waarschijn-
lijk geen verrassing – hoewel hij voor 

het eerst sinds 2008 terug is in Afrika 
en dus op jacht gaat naar zijn eerste 
zege. Leuk is het debuut van Adwin 
Hoondert, in een glimmende DAF.

Uitdagende proeven
De Zeeuwse trucker geeft kort en 
bondig aan wat de opdracht is voor 
een chauff eur tijdens de race: Gas 
geven en meters maken. ‘Van wat ik 
heb gehoord en ervan kan zien, gaat 
dat helemaal goed komen’, ver-
wacht hij. ‘Ik ben nog nooit in Afrika 
geweest, maar het lijkt erop dat we 
veel zand gaan krijgen en veel wed-
strijdkilometers. Het worden uitda-
gende proeven. Ik kijk er naar uit.’ 
Hoondert oogt ontspannen voor de 
start en geeft zijn verwachtingen 
nuchter weer. ‘Ik zal het allemaal 

RALLY  Gas geven en meters maken, daar gaat het om 

Adwin Hoondert bij de start in Monaco. Foto: Facebook Hoondert Rally Team

Veel Afrikaans zand
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