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LOCAL RULE  13% daling vrachtvluchten in december, maar begin 2018 laat weer lichte groei zien

JOHN VERSLEIJEN  

Het vrachtvervoer op Schiphol 
zal door de slotschaarste op de 
luchthaven en de komst van de lo-
cal rule voor de branche dit jaar 
een grillig verloop laten zien.

Dat stelde vrachtbaas Jonas van Ste-
kelenburg van Schiphol tijdens de 
nieuwsjaarreceptie van de lucht-
vrachtkoepel ACN. Hij wijst erop 
dat het aantal vrachtvluchten door 
de slotschaarste en het strikter toe-
wijzingsbeleid van vrachtvluchten 
in december met 13% daalde, terwijl  
de eerste week van januari weer een 
groei van 1,5% liet zien. De verkla-
ring voor deze discrepantie zit vol-
gens Van Stekelenburg in het feit 
dat de recent aangenomen local 

Hij wees daarbij op een aantal onge-
rijmdheden in het huidige toewij-
zingsbeleid. Zo heeft de Hongaarse 
prijsvechter WizzAir, binnen het 
besluitorgaan Coordination Com-
mittee Netherlands, alleen al net 
zoveel stemmen als alle 27 vracht-
maatschappijen op Schiphol samen. 
‘Daarbij vliegt de maatschappij niet 
eens op Schiphol maar op Eindho-
ven Airport’, stelt Aris.
Verder wordt de economische waar-
de van de vluchten niet meegewo-
gen in het toekennen van slots op 
Schiphol, terwijl de intercontinen-
tale vrachtvluchten vier keer meer 
waarde toevoegen aan ‘de BV Ne-
derland’ dan een vakantievlucht 
naar Barcelona. ‘Je zou verwachten 
dat bij slotschaarste dat criterium 
ook wordt meegewogen.’  

de vrachtsector vooral op de korte 
termijn soelaas biedt, maar dat uit-
eindelijk via een nieuw selectivi-
teitsbeleid voor Schiphol meer 
ruimte moet worden gecreëerd 
voor de Nederlandse luchtvracht-
sector. Daarbij mikt de belangenor-
ganisatie voor de komende twee 
jaar op behoud van de bestaande 
vrachtcapaciteit via een ‘optimale 
bescherming van de vrachtvluchten 
en verdeling van de schaarste’. Na 
2020 is de politiek met de omwo-
nenden en Schiphol aan zet om 
voor ‘duurzame groei’ voor de 
vrachtsector te zorgen, aldus Aris. 
Daarbij zal de luchtvrachtsector 
zich via een intensieve lobby sterk 
maken voor een ‘verstandig selecti-
viteitsbeleid met bijhorende slot-
toekenningsregels’. 

rule voor  de vrachtsector op Schip-
hol ‘moeilijk te managen’ is voor de 
luchtvaartmaatschappijen en de in-
stanties. ‘Wij zijn niet goed in het 
hergebruiken van niet benutte 
slots’, aldus Van Stekelenburg. 
Via de regeling, die nog moet wor-
den goedgekeurd door minister  
Cora van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur) valt een kwart van de 
slots op Schiphol die door onder 
meer weersomstandigheden niet 
worden benut, toe aan de vracht-
maatschappijen. Vervolgens moet 
deze ad-hoccapaciteit nog worden 
omgezet in reguliere vrachtvluch-
ten. Daar ligt nog een grote uitda-
ging, stelt de vrachtbaas van Schip-
hol. 
Voorzitter Ivo Aris van vrachtkoe-
pel ACN wees er op dat de local rule  

Sneeuw zorgt voor veel geannuleerde passagiersvluchten op Schiphol. Een kwart van die onbenutte slots valt nu toe aan de vrachtsector. Foto: ANP

Luchtvracht Schiphol 
wordt een stuk grilliger 

De Europese Commissie laat 

onderzoeken waarom vrouwen 

zo slecht zijn vertegenwoor-

digd in de transportsector. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd 

door Panteia, Ecorys, ISI-Fraun-

hofer en PwC. Panteia en PwC 

publiceerden in 2015 al een 

gezamenlijk onderzoek naar 

de – gunstige – invloed die vrou-

welijke werkkrachten kunnen 

hebben op de werkomgeving in 

de transportsector. Zo ontstaat 

er een betere teamgeest, neemt 

de betrokkenheid van werkne-

mers toe, stijgt de productiviteit 

en neemt het veiligheidsniveau 

toe, zo bleek uit die studie.

Studie naar positie 
vrouwen in logistiek
ARBEIDSMARKT

% nam de 

vracht-

overslag 

vorig jaar 

toe op 

Schiphol. Dat resulteerde in een 

vrachtvolume van 1,75 miljoen  

ton. Een nieuw vrachtrecord 

voor de mainport, ondanks de 

schaarste aan vrachtslots in de 

laatste maanden van vorig jaar. 

Ook Luik Airport schreef met 

717.000 ton (8,5%) een nieuw 

vrachtrecord, terwijl ook Brus-

sels Airport met 535.000 ton 

(8,3%) in 2017 stevig groeide.

5,4
Toch vrachtrecord 
voor Schiphol in 2017

Het nieuwe Nederlandse termi-

nalbedrijf Athla Terminals wil 

in Duisburg een tankterminal 

met een capaciteit van 75.000 

kubieke meter ontwikkelen. 

Athla-oprichter Matthijs Reedijk 

zegt het laatste beschikbare 

stuk grond van ongeveer twee 

hectare in het centrale deel van 

Duisburg bemachtigd te heb-

ben en daarover een huurover-

eenkomst met havenbeheerder 

Duisport te hebben afgesloten. 

De terminal moet in 2020 be-

schikbaar zijn en krijgt een kade 

van 135 meter. 

Nederlanders willen 
terminal in Duisburg 
TANKOPSLAG

XPO doelwit van 
webwinkeliers
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VAN DE REDACTIE

Hooggeëerd publiek. Komt dat zien, komt dat zien: NedCargo-

directeuren Diederik Jan Antvelink (links) en Roderick de la 

Houssaye in de circusring! Afgelopen zondag trakteerde 

NedCargo zijn personeel en relaties op een circusvoorstelling. 

Naast de reguliere show van het Groot Kerstcircus Den Haag 

kregen zij een bijzondere act te zien: een gastoptreden van 

Antvelink en De la Houssaye bij de trampoline- en basketbal-

acrobaten The Dunking Devils uit Slovenië. Hoewel de 

amusementswaarde hoog was, lieten zij zien dat het verstan-

dig is dat zij voor een loopbaan in de levensmiddelenlogistiek 

hebben gekozen. Tip: er staat een fi lmpje op Facebook. Ook 

werd deze middag een aantal mensen in het zonnetje gezet, 

zoals schipper Nol Engelen die na twintig jaar varen stopt. 

COMMENTAAR

Hoewel er na jaren van marktcrises eindelijk weer muziek zit 
in de scheepvaart, had het nieuwe jaar maritiem niet slechter 
kunnen beginnen. 

160 zeemijl voor de kust van Sjanghai slaan op het moment 
van schrijven de torenhoge vlammen van de Iraanse olietanker 
‘Sanchi’ nog steeds de lucht in. Gevreesd wordt dat geen van de 
32 bemanningsleden levend zal worden teruggevonden en dat 
een milieuramp, die qua omvang de ‘Exxon Valdez’ en ‘Prestige’ 
kan evenaren, onvermijdelijk is. 
De in 2008 gebouwde tanker ‘Sanchi’ kwam op open zee in 
aanvaring met de in 2011 gebouwde bulkcarrier ‘CF Crystal’, 
waarvan alle 21 opvarenden gelukkig zijn gered. 

Zoals na alle scheepsongevallen zijn er veel onbeantwoorde 
vragen, maar de meest prangende is opnieuw: Hoe heeft dit 
kunnen gebeuren? 

Helaas is het een vraag die de afgelopen jaren regelmatig is ge-
steld. Denk aan de ‘El Faro’, waarbij alle 33 opvarenden om het 
leven kwamen, de ‘Stellar Daisy’, waarbij slechts twee van de 
24 opvarenden werden gered, en de aanvaringen met twee ver-
schillende mijnenjagers van de Amerikaanse marine, waarbij in 
totaal zeventien strijdmachtslieden de dood vonden. En dit zijn 
alleen nog de extreme voorbeelden. Menig dodelijk scheepson-
geval blijft uit de (internationale) pers.

Vaker wel dan niet is menselijk falen de oorzaak voor deze 
ongevallen. De ‘El Faro’ werd tegen beter weten in een orkaan 
ingestuurd en de kapitein wilde niet omvaren om het nood-
weer te omzeilen. Op de ‘USS Fitzgerald’ stapelde een serie 
van nalatigheden zich op tot die uiteindelijk culmineerden in 
een aanvaring en op de ‘USS John McCain’ was het bravoure 
dat ten grondslag aan het ongeval lag. De ‘Stellar Daisy’ is een 
van de weinige uitzonderingen op de regel. Dat schip brak in 
tweeën door een constructiefout.

Bovenstaande rij van ongevallen bewijst ook dat slecht zee-
manschap niet verbonden is aan de herkomst van de beman-
ning. Dat werd ook bevestigd door de ‘Flinterstar’, waarvan 
de boeg maandenlang maar net boven de zeespiegel van de 
Zeebrugse kust uitstak. Een bewijs van slecht handelen van 
Vlaamse loodsen, concludeerde het onderzoeksrapport in niet 
mis te verstane woorden.

Er is nog niets bekend over de oorzaak van de aanvaring tussen 
de ‘Sanchi’ en de ‘CF Crystal’ en er zijn scenario’s te bedenken 
waarin het noodlot de overhand had. Maar gezien de heden-
daagse technologie zou een aanvaring als deze, zeker op open 
zee, in theorie nooit meer mogen plaatsvinden. Vanuit dat 
oogpunt is autonoom varen wellicht zo gek nog niet.

TOBIAS PIEFFERS
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Bemand varen
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INTERVIEW  BERT VAN GRIEKEN & DIEDERIK JAN ANTVELINK, NEDCARGO 

MELS DEES

Nedcargo kondigde de bouw van 
een nieuw, duurzaam binnenschip 
aan, de ‘Gouwenaar III’. Nedcar-
go-directeuren Bert van Grieken 
en Diederik Jan Antvelink over 
hun ervaringen met dieselelek-
trisch varen.

Voordat we het over de ‘Gouwenaar 
III’ hebben, even over de doop van 
de ‘Bon Jovi’, afgelopen september. 
De ceremonie liep niet geheel vlekke-
loos, met een fl es champagne die niet 
direct brak. Inmiddels is het schip 
zijn naam kwijt en heet ‘Gouwenaar 
II’. Is er een verband?
Van Grieken: Nee hoor. De schipper 
zocht een andere uitdaging, zoals 
dat heet, en nam de naam mee. Bon 
Jovi was ook meer zijn idee, wij had-
den er niet zo veel mee. 
Antvelink: Als je een schip in de 
vaart brengt vol innovaties, dan heb 
je eerst een periode van afstemming 
nodig. Zo waren er wat kinderziek-
tes met het ballastsysteem en met 
de boegschroef. We hebben fors ge-
investeerd om de problemen op te 
lossen, en dat is gelukt. Door de dy-
namiek die dat met zich meebracht 
besloot de schipper elders te gaan 
werken. Nu heet het schip ‘Gouwe-
naar II’, zoals het schip dat we heb-
ben besteld ‘Gouwenaar III’ heet. 

Schrokken jullie van de extra inves-
teringen?
Antvelink: We hebben de bouw van 
het nieuwe schip wel even uitge-
steld. Nu het schip prima vaart dur-
ven we het aan. We voeren meteen 
alle verbeteringen door op het nieu-
we schip. Zo hadden we aanvanke-
lijk het plan twee kleine generato-
ren en één grote te gebruiken. We 
gaan nu varen met twee middelgro-
te, dat is effi  ciënter. In plaats van 
één grote schroef bouwen we een 
schip met twee kleinere schroeven. 
Eén is effi  ciënter, maar bij leegvaren 
zuigt de schroef lucht aan, dan moet 
je weer zorgen voor extra ballast.
Van Grieken: De truc van ons schip 
is dat we 20% meer containers kun-
nen vervoeren, ondanks de beper-
kingen van de Gouwe. Zo kunnen 
we extra kosten maken en toch ren-
dabel varen.

Is die situatie uniek voor de Gouwe?
Antvelink: Nee. Het gebeurt vaker 
dat standaardschepen niet optimaal 
zijn. Dat is ook de reden dat we sa-
men met BCTN een onderneming 
begonnen. We bouwen gezamenlijk 
twee schepen, die ingezet worden 
voor Heineken in Den Bosch. De 
schepen, die we Den Bosch Max 
noemen, zijn geoptimaliseerd voor 
de sluizen in ’s Hertogenbosch. Zo 
delen we onze kennis en ervaring 
met collega’s. (zie kader)

Lng wordt in de scheepvaart een 
gouden toekomst voorspeld.
Van Grieken: Lng is een transitie-
brandstof. In het gunstigste geval is 
de terugverdientijd voor een lng-
aandrijving acht jaar.
Antvelink: Over acht jaar ziet de we-
reld er anders uit, dan is elektra bij-
na gratis, zijn batterijen goedkoper.

Hoe ziet het schip er zonder diesel-
generatoren uit?
Van Grieken: Bij het gebruik van een 
wisselcontainer, met daarin een 
batterijpack of waterstof, kunnen 
de generatoren blijven staan, dan 
heb je een extra energiebron aan 
boord. Je bent alleen qua capaciteit 
één container kwijt aan de energie-
voorziening.
Antvelink: Je hebt alleen een logis-
tieke uitdaging met die wisselbatte-
rij, want aan één unit heb je niet ge-

noeg. Je zult in principe met drie 
batterijen moeten werken: één op 
het beginpunt, één op het eindpunt 
en één op het schip. Je hebt dan ei-
genlijk een grotere vloot nodig, 
waarbij bijvoorbeeld tien contai-
ners onderweg zijn en er twee of 
drie op de kade staan op te laden. 
Op dit moment is de technologie 
nog niet uitgewerkt. Het laden moet 
sneller, het aantal keer dat je de bat-
terij kunt opladen moet omhoog en 
de prijs ervan moet omlaag.

Hoe zou het gebruik van een brand-
stofcel met waterstof eruit kunnen 
zien?
Van Grieken: Er zijn meerdere con-
cepten, maar ook dat zou met een 
wisselcontainer kunnen die je vol-
getankt aan boord zet. Het bunke-
ren van waterstof is niet eenvoudig, 
het gas staat onder hoge druk. Min-
stens 350 bar en in ons geval waar-
schijnlijk 500 bar om voldoende 
mee te kunnen nemen. Door de wis-
selcontainer elders te tanken win je 
aan fl exibiliteit.

Je zou zelfs kunnen aanhaken bij 
industriële partijen die waterstof 
over hebben en nu aff akkelen.
Antvelink: We gaan natuurlijk voor 
duurzaam opgewekte waterstof, 
maar het zou een goede start kun-
nen zijn. Aff akkelen is immers niet 
bepaald duurzaam.

‘Waterstof of batterijen
in een wisselcontainer’

SCHEPEN VOOR DEN BOSCH
Zoals Nedcargo vaart voor 

Heineken in Zoeterwoude, zo 

vaart BCTN voor Heinekens 

vestiging in Den Bosch. Door 

de beperkte afmetingen van 

sluis Engelen (max 90 meter) 

kunnen standaardschepen te 

weinig containers meenemen. 

‘Maximaal 110 teu’, zegt Joop 

Mijland, CEO van BCTN. De 

nieuwe schepen die samen 

met Nedcargo gebouwd 

worden, kunnen 130 teu 

vervoeren, doordat er meer 

laadruimte in het ruim is. 

Mijland verwacht dat de ‘Den 

Bosch Max’-schepen rond 

maart 2019 in de vaart komen.

Bert van Grieken

Diederik Jan Antvelink

AAR
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Distri Rail weer naar 
RWG en APMT2 

Kuehne+Nagel zoekt 
naar overnames in Azië 

TVM start met eigen 
alarmcentrale 

Dachser is grootste 
groupagevervoerder

SPOORVERVOER
Distri Rail heeft de bediening 

van de containerterminals RWG 

en APMT2 op de Maasvlakte 

met zijn Duisburg-shuttle met 

ingang van deze maand hervat. 

De spoorvervoerder stopte daar 

een half jaar geleden mee, naar 

eigen zeggen omdat de 

dienstverlening van de twee 

nieuwe terminals veel te 

wensen overliet. Nu zijn er 

toezeggingen van RWG en 

APMT2 op het gebied van 

beschikbaarheid en afhande-

lingssnelheid.

UITBREIDING
De Zwitserse vervoerder 

Kuehne+Nagel speurt naar 

overnames in Azië. Zo wil het 

bedrijf zijn positie in dat deel 

van de wereld versterken, meldt 

topbestuurder Jörg Wolle tegen 

Finanz und Wirtschaft. Organi-

sche groei blijft prioriteit 

nummer 1 voor de Zwitsers, 

maar uitbreiding door overna-

mes staat ook op de agenda. 

‘We voelen ons echter niet 

onder druk gezet’, aldus Wolle.

WEGVERVOER
TVM verzekeringen is gestart 

met een eigen alarmcentrale. 

Daarmee wil het bedrijf zijn 

klanten beter bijstaan bij acute 

hulpverlening in geval van 

schades. TVM assistance zorgt 

ervoor de verzekerde weer zo 

snel mogelijk mobiel te krijgen. 

Denk hierbij aan berging, 

repatriëring, diefstal van een 

voertuig, hulp bij ziekte of een 

ongeval in het buitenland, 

ladingschade of brand.

WEGVERVOER
Dachser is DB Schenker 

gepasseerd als grootste 

Europese vervoerder van 

groupagelading. Het Fraunho-

fer-Institut maakte een 

tweejaarlijkse top-100 van 

grootste Europese logistieke 

dienstverleners. Dachser was in 

2013/2014 al eens de grootste 

Europese groupagevervoerder, 

die zendingen van verladers en 

collega-vervoerders samenvoegt 

tot volle wagenladingen.

KORT

truckkopers was DAF, waarvan er 
afgelopen jaar 4.318 van op kente-
ken zijn gezet. Daarmee heeft het 
bedrijf een marktaandeel van 27,8% 
in de nieuwverkopen. Nummer 
twee was Volvo, met een aantal van 
2.829. Mercedes-Benz completeert 
de top-3. Daarvan werden er 2.619 
verkocht. Gedrieën hebben ze bijna 
twee derde van de markt in handen. 
Ook Scania en MAN hadden vorig 
jaar een marktaandeel van meer dan 
10%.
In België namen de truckverkopen 
juist toe, blijkt uit cijfers van de Bel-
gische branchevereniging Febiac en 
de Fod Mobiliteit. In 2017 werden er 
8.337 vrachtwagens en trekkers ver-
kocht. Dat is bijna 4% meer dan een 
jaar eerder, toen het aantal bleef 
steken op 8.027.

TOM VAN GURP

Het aantal verkochte trucks lag 
vorig jaar 4,5% lager dan in 2016. 
Dat blijkt uit cijfers van branche-
organisaties Bovag, RAI Vereni-
ging en dataspecialist RDC.

In totaal werden 15.529 nieuwe 
vrachtwagens op kenteken gezet. 
Dat waren er in 2016 nog 16.190. 
Toch is het sentiment in de markt 
positief, zegt Bovag. ‘Veel bedrijven 
zijn het nieuwe jaar ingegaan met 
een goed gevulde orderportefeuille. 
De nodige merken waren in novem-
ber 2017 al uitverkocht, wat de lich-
te daling verklaart’, legt een woord-
voerder uit. ‘We verwachten ook in 
2018 een stabiele markt.’
Het populairste merk onder de 

sels Airport het vrachtvolume met 
8,3% stijgen naar ruim 535.000 ton. 
De directie schrijft deze toename 
vooral toe aan een goed eerste kwar-
taal van 2017, dat resulteerde in een 
groei van het volume op vracht-
vluchten van 3%. Samen met de ex-
presvluchten was er in het freigh-
tersegment sprake van een groei 
van 6,7% naar bijna 400.000 ton. 
Daarvan kwam 223.000 ton voor re-
kening van de grootste vrachtklant 
van de luchthaven, de koerier DHL 
Express. 
De grootste luchthaven van België 
blijft Luik Airport, dat de overslag 
vorig jaar met 8,5% zag stijgen naar 
717.000 ton. Het kleine Oostende 
Airport zag het vrachtvervoer over 
2017 weer stijgen. Het volume nam 
met 5% toe naar 23.369 ton.

JOHN VERSLEIJEN

Brussels Airport (Zaventem) 
heeft over de maand december 
niet kunnen profi teren van het 
verplaatsen van vrachtvluchten 
van het overvolle Schiphol naar 
omliggende luchthavens. 

De Belgische luchthaven zag het 
vrachtvolume met 2,5% dalen naar 
ruim 48.000 ton. De afname kwam 
geheel voor rekening van het seg-
ment vrachtvluchten, waar de ton-
nage met ruim 20% daalde als ge-
volg van ‘strengere Brusselse 
geluidsnormen’, aldus de luchtha-
ven. Het vrachtvervoer op passa-
giersvliegtuigen liet wel een stijging 
zien van bijna 14% naar 14.000 ton.
Over het gehele jaar 2017 zag Brus-

WAGENPARK LUCHTVRACHT

Truckverkopen in 
2017 gedaald

Zaventem profiteert 
niet van vol Schiphol

Aan arbeidsplaatsen levert wind op 

zee meer op dan olie en gas.

Dat is maar goed ook, want we heb-
ben als land een behoorlijke achter-
stand op het gebied van duurzaam-
heid in te lopen.’
 
Opgave
Grootste opgave wordt volgens hem 
de elektrifi cering van de industrie in 

het Rotterdamse havengebied. Die 
draait nu nog voor meer dan 80% op 
fossiele energie. Van Oord: ‘Dat 

moet terug naar 50% en op termijn 
nog minder.’ Hij is het niet eens met 
critici die stellen dat de energietran-
sitie onbetaalbaar wordt. ‘McKinsey 
schat de kosten op 200 miljard voor 
de komende twintig jaar, dus gemid-
deld tien miljard per jaar. Dat is te 
doen.’
De kersverse Havenman denkt dat 
de overschakeling op windenergie 
bovendien veel nieuwe werkgele-
genheid oplevert. ‘Studies laten 
zien dat wind op zee meer arbeids-
plaatsen oplevert dan olie en gas. 
We zien dat nu al gebeuren met de 
komst van de nieuwe fabriek van Sif 
naar de Maasvlakte, waar funde-
ringspalen voor windmolens wor-
den gemaakt. Ik ben ervan over-
tuigd dat er nog veel bedrijven 
zullen volgen.’

ROB MACKOR

‘Zoals de Arabieren mazzel had-
den met hun aardolie, hebben wij 
dat met onze wind. De Noordzee 
is een van de weinige plekken op 
de wereld waar het altijd waait en 
die ondiep genoeg is om er wind-
molens te bouwen.’

Havenman van het Jaar 2017 Pieter 
van Oord van het gelijknamige aan-
nemersbedrijf maakte bij zijn be-
noeming duidelijk hoe hij zijn con-
nectie met de Rotterdamse haven 
ziet. Die ontwikkelt zich de laatste 
jaren in snel tempo tot centrum 
van de windenergiesector op de 
Noordzee. Op een stuk van de 
Maasvlakte waar ooit containerter-
minals waren gepland, verrijst nu 
een zeventig hectare groot Off -
shore Center.
Van Oord: ‘Dat sluit prachtig aan 
op onze installatie-activiteiten 
in de windsector. Ongeveer gelijk-
tijdig met de bouw van Maasvlakte 
2 zijn we begonnen met wind op 
zee en het is nu een van onze 
belangrijkste activiteiten.’ De bui-
tenwacht zwaait Van Oord (56) lof 
toe voor zijn visionaire beleid, 
maar zelf wimpelt hij dat af. ‘We 
hebben vooral geluk gehad. We 
vonden het leuk om bij te dragen 
aan een betere wereld en dat is 
goed uitgepakt. Maar we hebben 
ook wel dingen geprobeerd die 
niets geworden zijn, zoals getijde-
centrales.’
De groep vertrok in 2012 uit een ver-
zamelgebouw met uitzicht op de 
Schoenenreus in winkelcentrum 
Alexandrium naar een gloednieuw 
pand aan de Nieuwe Maas, aan de 
voet van de Van Brienenoordbrug. 
‘Daar hebben we geen moment spijt 
van gehad. Rotterdam en Van Oord 
passen bij elkaar. We hebben allebei 
een mentaliteit van niet lullen, maar 
poetsen. Ons hoofdkantoor is daar 
een sprekend voorbeeld van, want 

die plek had helemaal geen kantoor-
bestemming. Maar het is toch ge-
lukt.’
Het uit Werkendam afkomstige fa-
miliebedrijf denkt dat de overscha-
keling van fossiele brandstoff en op 
duurzame bronnen, ofwel de ener-
gietransitie, enorme kansen biedt. 

‘Wind kan nu al concurreren met 
kolen en gas en dat zal in de toe-
komst alleen maar beter worden. 

Pieter van Oord: ‘Rotterdam en Van Oord passen bij elkaar.’ Foto: Ineke Key

ENERGIETRANSITIE  Havenman van het Jaar Pieter van Oord ziet veel kansen 

‘We mazzelen met wind’ 
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Bestelwagenverkoop 
met 4,4% gestegen 

Contargo begint dienst 
Rotterdam-Basel 

268 km aan nieuwe 
rijstroken in 2018 

WDP koopt fors 
grond in Nederland in 

WEVERVOER
In totaal werden in 2017 in 

Nederland 73.478 lichte 

bedrijfswagens op kenteken 

gezet, een groei van 4,4%. Dat 

blijkt uit cijfers van RDC. In 

december werden er 3.481 

verkocht, een minieme stijging 

ten opzichte van december 

2016. De aantrekkende bouw 

zorgt zelfs voor lichte overver-

hitting van de bestelwagen-

markt. Volkswagen blijft met 

15.398 geregistreerde bedrijfs-

auto’s in 2017 absolute marktlei-

der.

SPOORVERVOER
Contargo is een shuttledienst 

over het spoor begonnen tussen 

Rotterdam en de omgeving van 

het drielandenpunt van 

Duitsland, Frankrijk en Zwitser-

land. De spoor- en binnenvaart-

operator laat drie keer per week 

een goederentrein rijden tussen 

de Rotterdamse haven en de 

regio Basel. De reis gaat 

ongeveer achttien uur duren. In 

Rotterdam zijn er vertrekken bij 

de CTT-terminal in Pernis.

INFRASTRUCTUUR
Het ministerie van Infrastruc-

tuur en Waterstaat investeert 

dit jaar in totaal 6,2 miljard euro 

in infrastructuur. Hierdoor komt 

er dit jaar zo’n 268 kilometer 

aan nieuwe rijstroken bij. 

Bovendien wordt er ingezet op 

de ontwikkeling van nieuwe 

technieken die kunnen bijdra-

gen aan een snellere doorstro-

ming van het verkeer. Afgelopen 

jaren is er ruim 700 kilometer 

aan extra rijstroken aangelegd.

VASTGOED
WDP heeft nog eens 280.000 

vierkante meter grond aange-

kocht in Nederland. In Bleiswijk 

en Den Bosch werden voor 57 

miljoen euro drie kavels 

verworven. Op deze kavels kan 

150.000 vierkante meter aan 

logistieke panden worden 

ontwikkeld. De grootste 

aankoop deed de logistieke 

vastgoedontwikkelaar in 

Bleiswijk. Daar werd vijftien 

hectare aan grond aangekocht.

KORT

JR Shipping heeft 126 miljoen 
euro aan uitstaande schulden bij 
HSH Nordbank ondergebracht 
bij een Britse private investeer-
der, in wat directeur Sander Scha-
kelaar een ‘unieke’ deal noemt.

De overeenkomst betreft de JR 
Fleet Fund CV, waarin het bedrijf elf 
containerschepen bundelde. Die sa-
menvoeging vond plaats in 2012 tij-
dens een eerdere herfi nanciering 
van schulden in samenwerking met 
de Duitse bank, die vanaf het begin 
als crediteur betrokken is geweest. 
‘Die samenvoeging van de schepen 
in één CV moest helpen om de sche-
pen door de crisis heen te loodsen, 
maar het daarvoor nodige markt-
herstel bleef uit’, zegt directeur 
Schakelaar. 

Toen HSH Nordbank eind 2015 
verplicht werd te privatiseren, be-
sloot JR Shipping niet te wachten. 
‘Het was bekend dat Duitse banken 
hun scheepvaartleningen wilden 
verkopen en dus zijn we op zoek 
gegaan naar een nieuwe koper’, 
zegt Schakelaar. Het gaat, zo meldt 
hij, om een private equity club uit 
Londen. De naam werd niet ge-
meld.
De overeenkomst die de rederij 
met de bank en de investeerder 
heeft weten te sluiten is volgens 
Schakelaar uniek. ‘HSH Nordbank 
heeft een substantiële korting op 
de lening gegeven’, zegt hij. ‘Dat is 
voorheen ook wel gebeurd, maar 
alleen met grote Duitse klanten en 
niet met een buitenlandse debi-
teur.’ TP

TOBIAS PIEFFERS

Op de Iraanse olietanker ‘Sanchi’ 
heeft zich woensdagmiddag een 
explosie voorgedaan. 

De olietanker staat al sinds zaterdag 
in brand door een aanvaring met de 
bulkcarrier ‘CF Crystal’. De ontplof-
fi ng had plaats toen reddingwerkers 
het vuur met schuim probeerden te 
bestrijden. Het is onduidelijk of er 
door de explosie doden of gewon-
den zijn gevallen. Schepen die ter 
plekke aanwezig waren voor assis-
tentie hebben zich op enige afstand 
teruggetrokken.
Door de explosie is de kans op een 
milieuramp toegenomen. ‘Waar we 
ons zorgen over maken is dat de 
bunkerbrandstof het water zal ver-

ontreinigen als het schip zinkt’, zei 
een Zuid-Koreaanse overheidsver-
tegenwoordiger eerder tegen Reu-
ters. De tanker is beladen met 
136.000 ton condensaat, een lichte 
en zeer ontvlambare vorm van ruwe 
olie. Volgens Chinese autoriteiten 
zal dat, wanneer het in aanraking 
komt met lucht of water, zo snel 
verbranden en verdampen dat het 
weinig residu zou achterlaten bin-
nen vijf uur na lekkage. Maar dat 
geldt niet voor de brandstof van het 
schip, doorgaans zware stookolie.  
De ‘Sanchi’ en ‘CF Crystal’ kwamen 
door nog onbekende oorzaak in 
aanvaring, 160 zeemijl voor de kust 
van Sjanghai. Van de 32 opvarenden 
is er tot dusver slechts één gevon-
den, levenloos. De bemanning van 
de bulkcarrier bleef ongedeerd.

CONTAINERVLOOTAANVARING

Nieuwe financiering 
voor JR Shipping

Ontploffing op 
olietanker ‘Sanchi’

Je kunt moeilijk een container tussen 

een lading graan of steenkool zetten.

pen van PTC geen optie. Seine: ‘Je 
kunt moeilijk een container tussen 
een lading steenkool of graan zet-
ten.’ De ‘Archimedes’ zou daarom 
uitgerust moeten worden met een 
waterstoftank voor hetzij vloeibare 
waterstof, hetzij gecomprimeerde 
waterstof op een druk van 440 tot 
700 bar.
Een andere mogelijkheid is de toe-
passing van ‘waterstofpoeder’, 
waarvan de Nederlander Gerard 
Lugtigheid begin vorig jaar claimde 
de uitvinder te zijn. Het gaat echter 
om een bekend procedé, met een 
natrium-boorverbinding en het 
poeder wordt aan veel wasmiddelen 
toegevoegd. Nadeel van de toepas-
sing van deze stof als brandstof is 
dat er drie verschillende tanks voor 
nodig zijn, voordeel dat het poeder 
bij gewone temperaturen en druk-
loos kan worden opgeslagen.

ROB MACKOR

Binnenvaartcoöperatie PTC on-
derzoekt of een deel van de 65 
schepen tellende vloot uitgerust 
kan worden met waterstofaan-
drijving. 

Volgens bestuurder Martin Seine 
van de Particuliere Transport Coö-
peratie is deze week op een brain-
stormsessie met zeven partijen 
vastgesteld dat ombouwen van be-
staande schepen technisch haalbaar 
is. De partijen, waaronder TU Delft, 
het ministerie van I en W, een mo-
torenfabrikant en een scheepsar-
chitect, gaan onderzoeken of het 
ook fi nancieel haalbaar is en komen 
eind februari opnieuw bijeen.
Volgens Seine zou in 2019 al met 
een eerste schip kunnen worden ge-
experimenteerd. Daarvoor is de ‘Ar-
chimedes’ geselecteerd, een schip 
van 110 bij 11,45 meter met een laad-
vermogen van 3.380 ton. Die wordt 
daarmee mogelijk als eerste binnen-
schip in Europa omgebouwd voor 
waterstofaandrijving. In de beginfa-
se zou het schip uitgerust worden 
met een dubbel aandrijfsysteem, 
dieselelektrisch en waterstof.
De keuze is op dit schip gevallen 
omdat de eigenaar bereid is mee te 
investeren en omdat het schip een 
zeer ruime machinekamer heeft. 
Dat laatste is vooral in de over-
gangssituatie van belang, omdat er 
dan zowel een diesel- als een water-
stofi nstallatie in moet passen. Als 
het waterstofconcept eenmaal vol-
doende betrouwbaar werkt, zou de 
dieselinstallatie op andere schepen 
achterwege kunnen blijven.
Van de totale kosten van de installa-
tie en de inbouw ervan valt nog geen 
betrouwbare schatting te geven. 
Seine: ‘Er circuleren bedragen van 
één tot zes miljoen euro per schip, 
maar dat is veel te duur. De totale 
kosten zouden vergelijkbaar moe-

ten zijn met die van een dieselin-
stallatie van de laatste generatie, 
stage 5. Voor een schip als de ‘Archi-
medes’ liggen die rond de zes ton.’
Seine noemt die prijs ‘niet onrealis-
tisch’. ‘Waterstofauto’s die nu op de 
markt zijn, zoals de Hyundai ix35 

hebben een vermogen van zo’n hon-
derd kilowatt. Doe dat maal twaalf, 
en je hebt genoeg voor een schip als 
de ‘Archimedes’. En we hebben al-
leen de aandrijfi nstallatie nodig, 
niet het omhulsel van de auto’. De 

dealerprijzen van waterstofauto’s 
liggen tussen de 50.000 en 100.000 
euro, maar dat is na aftrek van fi sca-
le voordelen. Zo verbaasde Hyundai  
de markt in 2015 met een prijsverla-
ging voor zijn ix35 met ruim 40% tot 
ongeveer 60.000 euro.

Verder onderzoek zal meer duide-
lijkheid over de technische uitvoe-
ring moeten opleveren. Een modu-
lair concept zoals Nedcargo op zijn 
‘Gouwenaar III’ (zie pag. 2) wil toe-
passen, is voor de drogeladingsche-

De ‘Archimedes’ wordt mogelijk als eerste binnenschip in Europa omgebouwd voor waterstofaandrijving. Foto: PTC

BINNENVAART  Coöperatie hoopt al over twee jaar experimenteel te varen

Onderzoek waterstofvaart
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teld, waarbij drie van de zes gloed-
nieuwe B747-400ERF’s door een 
Chinese rechtbank in beslag wer-
den genomen. Deze drie vrachtjum-
bo’s werden in het najaar van 2017 
te koop aangeboden op de Chinese 
veilingsite Taobao van Alibaba, na-
dat meer conventionele verkoop-
methodes niets hadden opgeleverd. 

SF Express
Twee oude B747-400F’s van Jade 
Cargo werden enkele maanden ge-
leden door het Chinese SF Express 
voor een bedrag van rond de 20,6 
miljoen euro gekocht. Off er Gilboa, 
eigenaar van CAL, zou nu zo’n 18,7 
miljoen euro hebben betaald voor 
de laatste freighter van Jade. Deze 
vrachtjumbo heeft sinds eind 2011 
niet meer gevlogen en is met nau-

JOHN VERSLEIJEN

De Israëlische vrachtmaatschap-
pij CAL Cargo Airlines heeft op de 
Chinese online veiling Taobao 
het hoogste bedrag geboden voor 
de laatste B747-400ERF van het 
failliete Jade Cargo. 

Daarmee kan een pijnlijk hoofdstuk 
in de internationale luchtvrachtge-
schiedenis na ruim zes jaar worden 
afgesloten. Jade Cargo was in 2004 
opgericht als de eerste veelbeloven-
de joint venture tussen een grote 
Europese vrachtmaatschappij, 
Lufthansa Cargo, en Chinese inves-
teerders waaronder Shenzhen Air-
lines. De bankencrisis van 2010 
werd het vrachtbedrijf noodlottig 
en in 2012 werd het bedrijf ontman-

welijks 15.000 vlieguren relatief 
nieuw te noemen ondanks de leef-
tijd van twaalf jaar. 
De B747-400ERF zal zo spoedig mo-
gelijk de vrachtvloot van CAL gaan 
versterken, zegt Gilboa. Die bestaat 
momenteel uit drie vrachtjumbo’s. 
Een daarvan werd eerder door CAL 
Cargo na het faillissement van Jade 
in 2012 overgenomen. De Israëli-
sche vrachtmaatschappij heeft haar 
Europees vrachtcentrum op de Bel-
gische luchthaven van Luik. De 
vrachtvervoerder beschikt op de 
Waalse luchthaven ook over een ei-
gen afhandelingsbedrijf. Luik heeft 
onlangs aangegeven rond de 50 mil-
joen euro te steken in de verdere 
uitbouw van vrachtactiviteiten. Vo-
rig jaar kwam de overslag uit op 
717.000 ton, een nieuw record. 

LUCHTVRACHT

Pijnlijk hoofdstuk failliet Jade kan 
na zes jaar worden afgesloten

TON & TEU

Door een simpele spraakverwarring had deze column hier bijna 
niet gestaan. Toen de hoofdredacteur van dit blad mij tijdens 
het NT Multimodal Event voor deze column benaderde, was 
ik bezig met het afronden van mijn werkzaamheden bij de Eras-
mus Universiteit. Waar ik heen ging? Mijn antwoord ‘Ecorys’ 
werd in het rumoer verstaan als de voormalige naam van een 
Nederlandse staalfabriek. 

Onder betere akoestiek is een en ander rechtgezet en dus is dit 
de eerste column van mijn hand in deze nieuwe rubriek. Een 
hele eer om voor de hoeksteen van het transport en logistiek 
nieuws in Nederland te mogen schrijven. Wat u kunt verwach-
ten? Context en duiding bij ontwikkelingen in de economie, 
conjunctuur en markt. Aanknopingspunten te over, want 2018 
belooft een heel interessant jaar te worden.  

We eindigden 2017 met een volle haven, goedgevulde vracht-
wagens en uitpuilende bestelbusjes. Congestie was weer een 
thema, hoewel het natuurlijk sterk de vraag is of we dit jaar 
weer kunnen rekenen met 10% meer containers in Rotterdam. 
De uitdagingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek 
zijn ook beduidend anders dan enkele jaren geleden. Het UWV 
heeft verschillende beroepen alweer tot krapteberoep ver-
klaard. Voor iedere supply chain professional zijn er meer dan 
twee vacatures om uit te kiezen en ook op macroniveau zien 
we dat de werkloosheid snel daalt, richting de 4%. 

Ook zien we de nieuwe economie langzaam voet aan de grond 
krijgen in havens. Tussen Kerst en Oud & Nieuw stond ik met 
een vriend boven aan de dijk bij het Maasvlaktestrand te kijken 
naar het nieuw opgespoten land voor het Off shore Center. Op 
de achtergrond geen rook meer uit de oude Uniper kolencen-
trale.

Maar wat heeft u hieraan als u uw geld verdient met vervoer 
van en naar het Verenigd Koninkrijk en vooral 29 maart 2019 
voor u van belang is? Komend jaar zal duidelijk moeten worden 
hoe handel en transport met het VK eruit komen te zien. Een 
andere potentiële pretbederver is de Chinese schuldenberg. De 
afgelopen jaren zijn er enorme kredieten verleend door Chi-
nese overheden (vaak provincies) aan (semi-)staatsbedrijven. 
Hoewel deze bedrijven vaak voorzien zijn van AAA-ratings door 
(Chinese) kredietbeoordelaars vallen er soms onverwachte 
lijken uit de kast. 

Noteren we tot slot nog 21 maart 2018, gemeenteraadsver-
kiezingen. In Amsterdam hebben we al gezien welke richting 
een haven, toch de vijfde van Europa, opgestuwd kan worden 
in de golven van de lokale politiek. Ook in Rotterdam is de 
houding van de lokale politiek richting haven(bedrijf) aan het 
veranderen. De discussie over het wel of niet verlengen van 
het afl opende pachtcontract met bulkterminal EMO is hier 
een duidelijk teken van. Iedereen toont goede wil om van de 
transitieopgave een succes te maken, maar wordt 2018 het jaar 
waarin voor het eerst pijnlijke beslissingen genomen moeten 
worden? 

Wat er ook gaat gebeuren, ik ga het met veel plezier voor u 
becommentariëren! 

ONNO DE JONG, CONSULTANT
onno.de.jong@ecorys.com

Tonnen, teu’s en euro’s

tiek moeten ook in het nu begonnen 
jaar nadruk blijven leggen op verbe-
tering van de effi  ciëntie en de pro-
ductiviteit per persoon, transport-
middel en andere kapitaalgoederen. 
In een deel van de markten kan de 
kostenstijging even hoog uitpakken 
als de toename van de omzet.
Inmiddels nemen ondernemingen 
in de transportsector maatregelen 
om zich ook de komende jaren van 
goede chauff eurs te kunnen blijven 
voorzien. Zo wierven distributie-
vervoerders vorig jaar via open sol-
licitaties vele honderden aspirant-
chauff eurs, vaak met betaalde 
opleiding en soms ook met baanga-
rantie. Die acties slaagden ook vaak. 
Bij Simon Loos bijvoorbeeld kwa-
men twee keer zoveel gegadigden 

FOLKERT NICOLAI

Het tekort aan chauff eurs en an-
der personeel in de Nederlandse 
logistieke sector neemt pijlsnel 
toe. Dat blijkt uit de jongste bere-
keningen van ING Economisch 
Bureau.

In het derde kwartaal van vorig jaar 
waren Nederlandse wegvervoerbe-
drijven en verladers op zoek naar 
vijfduizend chauff eurs. In het twee-
de kwartaal waren dat er nog 3.500 
en in heel 2017 ging het om gemid-
deld 2.300 truckbestuurders. De 
helft van de wegvervoerders heeft 
nu te maken met een acute schaars-
te aan chauff eurs.
Het gemiddelde in 2016 bedroeg 
volgens ING 1.700 chauff eurs. Het 
huidige tekort is moeilijk aan te zui-
veren door meer zzp’ers in te scha-
kelen, want ook het reservoir aan 
zelfstandigen die trucks kunnen be-
sturen, begint uitgeput te raken.
De bankeconomen verwachten, con-
form eerdere berekeningen, voor de 
Nederlandse sector transport en lo-
gistiek een volumestijging van 3,5% 
in het nieuwe jaar. De omzet zal 5% 
stijgen. Dat lijkt mooi, maar de kos-
ten stijgen in een aantal deelmarkten 
sneller dan de tarieven.
De groei in het vervoer, die vorig 
jaar ook gemiddeld 3,5% bedroeg, is 
dit jaar in het binnenlands trans-
port vooral te danken aan de bouw, 
de detailhandel en de horeca. Inter-
nationaal wordt de groei vooral ge-
stimuleerd door de industrie en de 
groothandel.
Het watervervoer per zee- en bin-
nenschip ziet de bank met gemid-
deld 4% groeien. Het wegvervoer en 
de logistieke dienstverlening (waar-
onder warehousing) zien de volu-
mes beide met 3,5% toenemen, pre-
cies het landelijk gemiddelde voor 
de gehele sector.
De luchtvracht zal met 2% iets ach-

terblijven. Dat heeft volgens ING te 
maken met grenzen aan de groei bij 
de afhandeling en de capaciteit van 
luchthavens. De bedrijfstak post en 
koeriers moet het doen met een 
groei van 1,5%. Dat komt door een 
aanhoudende krimp in het postver-
voer.

Scheepvaart
In de scheepvaart zijn er ‘tekenen 
van verbetering’, maar door overca-
paciteit blijft er druk op de tarieven. 
De omzet in de grote scheepvaart 
ligt ook in 2018 altijd nog 20% lager 
dan in het precrisisjaar 2007. In de 
binnenvaart lopen we met de omzet 
nog gemiddeld 10% achter in verge-
lijking met tien jaar terug.
Ondernemers in transport en logis-

ARBEIDSMARKT  Helft bedrijven heeft acute schaarste

Chauffeurs gezocht,   
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ROB MACKOR / JOHN VERSLEIJEN

Hutchison Ports uit Hongkong 
heeft voor een onbekend bedrag 
een belang van 50% genomen in 
het Noord-Hollandse TMA Logis-
tics, eigenaar van onder meer 
overslagbedrijf MEO en Thor 
Shipping. 

De reden voor deze participatie is 
volgens directeur Clemence Cheng 
van Hutchison Ports dat de activi-
teiten van TMA ‘aanvullend’ zijn op 
de investeringen van het Chinese 
concern in de Amsterdamse haven. 
Daarnaast heeft het concern de af-
gelopen drie jaar goede zaken ge-
daan met TMA. Hutchison bezit in 
de Amsterdamse haven tot 2043 het 
huurcontract voor de ACT-termi-
nal, het oude Ceres Terminal. TMA 
is onder de handelsnaam Holland 
Container Terminal (HCT) sinds 
enkele jaren de uitbater van het ha-
venterrein en huurt eigenlijk onder 
bij ACT. 
De twee bedrijven willen daarbij nu 
samen de ‘zakelijke kansen op het 
gebied van  shortsea-containerver-
voer, ro/ro-verkeer, voertuigafhan-
deling en projectlading’ en binnen-
vaart beter benutten voor de 
Amsterdamse terminal. TMA  is 
daar recent mee begonnen via een 

shortsea-lijn naar Groot-Brittannië, 
waarbij onder meer Brits huisafval 
naar Amsterdam wordt afgevoerd. 
Welke rol Hutchison bij de verdere 
ontwikkeling van de overslag gaat 
spelen wordt niet verder toegelicht. 

Zeesluis
TMA Logistics beschikt naast de 
Amsterdamse overslagactiviteiten 
over overslagterminal MEO in Vel-
sen, die veel staalproducten en pro-
jectlading behandelt. Thor Shipping 
is een logistiek dienstverlener en 
houdt zich onder meer bezig met 
het vervoer van breakbulklading en 
containers naar  Amsterdam en 
Antwerpen vanuit Zweden. Het be-
schikt onder meer over een eigen 
staallijn. Verder is TMA eigenaar 
van ACS Logistics, dat samen met 
MEO over 120.000 vierkante ware-
housing beschikt in Amsterdam.
Hutchison en TMA verwachten dat 
de marktpositie van de oude ACT-
terminal verder verbetert met de 
opening van de nieuwe grote zee-
sluis bij IJmuiden. Die staat voor 
eind 2019 gepland, maar door re-
cente tegenvallers bij de bouwwerk-
zaamheden zal de sluis waarschijn-
lijk later worden opgeleverd. 
Hutchison is in Nederland tevens 
eigenaar van ECT, de grootste con-
tainerstuwadoor van het land.

AMSTERDAMSE HAVEN

Participatie moet tot meer activiteiten leiden op de oude ACT-terminal. Foto: NT Archief

Hutchison stapt in 
Noord-Hollands TMA

TOBIAS PIEFFERS

Het Zweedse investeringsfonds 
Nordic Capital wil de Deense 
shortsea-rederij Unifeeder te 
koop zetten of naar de beurs 
brengen.

De twee scenario’s worden momen-
teel onderzocht, meldt de Deense 
fi nanciële pers. Die baseert zich on-
der meer op een rapport van analist 
Debtwire. Volgens de Deense krant 
Berlingske Tidende heeft Nordic Ca-
pital voor het begeleiden van het 
verkoopproces de banken Jeff eries 
en Citi ingeschakeld. 
Nordic Capital onthoudt zich van 
commentaar op het nieuws en wil 
de verkoop desgevraagd bevestigen 
noch ontkennen. Wel zegt het fonds 

een nieuw dienstenaanbod te ont-
wikkelen en ondertussen na te den-
ken over expansie in nieuwe mark-
ten via fusies of overnames’.
Unifeeder wist in 2016 uit de rode 
cijfers te blijven, maar de netto-
winst lag met 9,8 miljoen euro wel 
lager dan in 2015, toen een netto-
winst van 11,3 miljoen euro werd ge-
boekt. In de jaren 2012 tot en met 
2014 lag het resultaat nog op 30 tot 
43 miljoen euro. Als reactie op de 
dalende fi nanciële resultaten heeft 
de rederij drie regionale hubs opge-
zet: Scandinavië, Oost-Europa en 
West- en Centraal-Europa. Het kan-
toor in Rotterdam zag door de reor-
ganisatie de marketingafdeling ver-
huizen naar Hamburg. Nordic 
Capital kocht Unifeeder in 2013 
voor omgerekend 400 miljoen euro. 

SHORTSEA

Nordic Capital zou af willen van 
de Deense rederij Unifeeder

dat het ‘altijd naar kansen kijkt’. 
Topman Jesper Kristensen van Uni-
feeder ontkent in een eerste reactie 
dat de rederij te koop staat. Volgens 
hem zijn de berichten ‘pure specu-
latie’. Hij voegt daaraan toe dat met 
een private investeerder als eige-
naar er per defi nitie een dag komt 
waarop het bedrijf te koop wordt 
gezet. ‘Maar dat is op dit moment 
niet het geval.’
Twee maanden geleden benoemde 
Nordic Capital voormalig Maersk-
baas Nils Smedegaard Andersen tot 
voorzitter van de bestuursraad van 
Unifeeder. Destijds werd aangege-
ven dat Smedegaard was aangetrok-
ken om samen met het manage-
ment ‘de marktpositie van 
Unifeeder verder te versterken door 
hechtere relaties met klanten en Foto: The Loadstar

Veel zij-instromers komen

uit een uitkeringssituatie.

feurs. Maar er zijn nog veel meer 
chauff eurs nodig, zegt het instituut. 
De werkgevers stemmen daarmee in, 
maar wijzen op de hoge opleidings-
kosten, die deels op de bedrijven zelf 
neerkomen. De vakbonden bena-
drukken de maatschappelijke winst. 
Veel zij-instromers komen uit een 
‘uitkeringssituatie’, zegt bijvoor-
beeld bestuurder Egon Groen van 
FNV Transport en Logistiek.

Werving
Ook dit jaar zijn weer originele ac-
ties van bedrijven te verwachten om 
aan chauff eurs te komen. Zo begon 
Van Zaal Transport uit De Kwakel, 
een specialist in het vervoer van vei-
lingproducten, een paar dagen gele-
den een campagne om zelf chauf-
feurs en planners te recruteren. Het 
bedrijf zette een aantal video’s op 
internet, waarin huidige medewer-
kers uiteenzetten wat het werk bij 
Van Zaal leuk maakt. Van Zaal is ook 
op zoek naar charters en eigen rij-
ders.
In warehouses neemt het perso-
neelsgebrek eveneens toe. En ook 
hier proberen bedrijven en in wer-
ving en selectie gespecialiseerde 
bureaus samen een oplossing te vin-
den. Zo heeft logistiek dienstverle-
ner Ceva het contract met uitzend-
bureau Manpower voor de werving 
en selectie van extra personeel in 
het zuiden van Nederland met drie 
jaar verlengd. In die periode komen 
er ongeveer driehonderd logistieke 
banen bij in Eindhoven, Venray en 
Heerlen. Ceva en Manpower wer-
ken sinds 2015 samen.
Voor nieuw personeel zijn er inter-
ne opleidingen en cursussen aan de 
Manpower Logistics Academy in 
Eindhoven, onder meer voor aspi-
rant-bestuurders van hef- en reach-
trucks. Manpower gaat zich ook 
toeleggen op de werving van logis-
tiek personeel met een ‘afstand tot 
de arbeidsmarkt’.

op een advertentie af als de onder-
neming had gepland. Alle refl ectan-
ten werden aangenomen.
Ook bij andere bedrijven hadden 
zulke acties succes. Ze werden 
mede geholpen door de sectorbrede 

werving van zogenoemde zij-instro-
mers, mensen die ofwel werkloos 
waren, ofwel de overstap van een 
ander beroep naar de functie in de 

transportsector wilden maken. Het 
Sectorinstituut Transport en Logis-
tiek, waarin de sociale partners in 
het wegvervoer samenwerken, wist 
in de periode 2016-2017 van zulke 
nieuwe werknemers voor de plan-

ning en de besturing van vrachtau-
to’s aan te trekken.
Voor de periode 2018-2019 mikt het 
instituut op drieduizend extra chauf-

tekort stijgt pijlsnel

Beeldbewerking: Barry Hage

NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 JANUARI 2018



8 Feature

in deze bedrijfstak stappen.’
Ook de volume-ontwikkeling laat 
zien dat het de laatste jaren goed 
economisch weer is. De totale 
vracht die via het wegtransport 
wordt vervoerd, stijgt al sinds 2012. 
Niet toevallig neemt sindsdien ook 
het aantal faillissementen af. ‘Je ziet 
natuurlijk dat de crisis, die de trans-
portsector zwaar heeft getroff en, al 
enkele jaren voorbij is en dat heeft 
ook zijn weerslag op de branche. 
Tot 2014 werden behoorlijk wat 
vrachtwagens aan de kant gezet. Ze 
waren simpelweg niet meer nodig, 
omdat de vraag was ingezakt. Die 
voertuigen zijn de afgelopen jaren 
juist weer in gebruik genomen. 
Maar de bedrijven hebben tijdens 
de crisisjaren ook geleerd hoe be-

TOM VAN GURP

Het aantal bedrijven dat actief is 
in het wegvervoer blijft maar toe-
nemen. Vorig jaar steeg het aantal 
wegtransporteurs met 1,8% naar 
10.260. Dat betekende voor het 
derde jaar op rij een plus, blijkt uit 
cijfers van het CBS. Vooral het 
aandeel eenpitters is fl ink geste-
gen. Daar staat tegenover dat het 
aantal zee- en binnenvaarders 
juist daalde. Bij laatstgenoemde 
verdween zelfs 1 op de 10 bedrij-
ven. Beide modaliteiten staan op 
het laagste punt sinds het statis-
tiekbureau in 2007 begon met re-
gistreren. 

Het wegvervoer is van oudsher de 

Inmiddels is meer dan de helft van 
de ruim tienduizend wegtranspor-
teurs een eenmansbedrijf.
Tegenover het groeiend legertje 
zzp’ers staat juist een krimp bij de 
middelgrote bedrijven. Het aantal 
transporteurs met tussen de vijf en 
de honderd personeelsleden daalde 
met zo’n 12% in de voorbije tien jaar. 
De grootste jongens – meer dan hon-
derd werknemers – zijn nog met 
evenveel: ongeveer 180 bedrijven.
Brancheorganisatie TLN is niet 
verbaasd over de groei van het aan-
tal bedrijven. ‘We merken in onze 
conjunctuurenquêtes de laatste 
tijd steeds weer dat de sector er 
goed voor staat’, aldus voorzitter 
Arthur van Dijk. ‘Daarom is het 
niet vreemd dat nieuwe bedrijven 

langrijk het is om fl exibel te zijn.’
Daardoor is volgens Van Dijk de 
markt aantrekkelijker geworden 
voor zzp’ers. ‘Ik denk dan ook dat er 
veel nieuwe eenmansbedrijfjes in de 
fl exibele schil van grotere transport-
ondernemingen zitten. Zo kunnen 
deze grote bedrijven sneller schake-
len, inspelen op een veranderende 
vraag en inkrimpen als dat nodig is.’
Veel wegvervoerders richten zich 
vooral op ritten in een straal van 
driehonderd kilometer rondom 
Utrecht. ‘In dat gebied vindt 95% van 
het Nederlandse wegtransport 
plaats. Dat zijn geen ritten die veel 
door Oost-Europese chauff eurs 
worden gereden. Dus de markt voor 
Nederlandse ondernemers blijft 
voorlopig nog goed. De groei van het 

Aantal wegvervoerders groeit
MARKTOVERZICHT  Bij binnenvaart zit de klad erin, 1 op de 10 bedrijven verdween in 7 jaar

transporttak met veruit het hoogste 
aantal bedrijven. In het tweede kwar-
taal van 2016 werd zelfs de kaap van 
tienduizend ondernemingen ge-
rond. Daarna ging de stijging echter 
gewoon door. Vorig jaar kwamen er 
per saldo weer 180 bedrijven bij. 
Sinds 2007 is het aantal zelfs toege-
nomen met zo’n zeshonderd stuks, 
een plus van 6,2%.
De groei is vrijwel volledig te danken 
aan zzp’ers. In het vierde kwartaal 
van 2007 waren er nog 4.385 eenpit-
ters. Dat aantal is inmiddels geste-
gen naar 5.545, een stijging van zo’n 
26% in tien jaar. De toename van het 
totale aantal wegvervoerders was in 
dezelfde periode een stuk minder 
groot, waardoor zzp’ers een steeds 
groter aandeel hebben in het totaal. 
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aantal bedrijven is dan ook nog niet 
voorbij. De komende jaren verwach-
ten we nog een verdere stijging van 
vooral het aandeel kleine onderne-
mers. Daarnaast worden de grote be-
drijven waarschijnlijk nog groter.’

Afname
De tendens in de binnenvaart en zee-
vaart is juist tegenovergesteld aan 
die van het wegtransport. In het ver-
voer over water neemt het aantal be-
drijven steeds verder af. Vooral in de 

binnenvaart wordt de koek onder 
steeds minder vervoerders verdeeld. 
In 2011 werd een dalende lijn inge-
zet, die nu nog altijd voortduurt. In 
het vierde kwartaal van vorig jaar re-
gistreerden de Haagse rekenmees-
ters van het CBS 3.150 ondernemin-

gen die actief zijn in de binnenvaart. 
Dat waren er op het hoogtepunt in 
2010 nog 3.475. In de tussenliggende 
jaren verdween dus bijna 10% van de 
bedrijven. Vooral veel kleinere be-
drijven, met maximaal tien werkza-
me personen, stopten er de laatste 
jaren mee. Al geldt een uitzondering 
voor de eenpitters, die wél in aantal 
toenamen. 
Dat het kantelpunt in 2010 ligt, is 
niet verbazingwekkend. Tot aan de 
crisis van 2008 konden scheepvaart-

bedrijven relatief gemakkelijk geld 
lenen voor investeringen in nieuwe 
schepen. Deze vaartuigen kwamen 
uiterlijk in 2009 of 2010 in de vaart. 
Sindsdien werden fi nanciële instel-
lingen terughoudender met het ver-
strekken van leningen en werden de 

Illustratie: Edward Ouwerkerk

orderboeken van scheepswerven le-
ger. Tevens gaat het al enige tijd fi -
nancieel moeilijker in de binnen-
vaart, wat het voor veel bedrijven 
lastig maakt om het hoofd boven wa-
ter te houden.
Ook het aantal zee- en kustvaartbe-
drijven is op het laagste punt in tien 
jaar beland. In 2007 noteerden de 
statistici nog 610 zee- en kustvaar-
ders, inclusief sleepbedrijven. Jaren-
lang bleef dat cijfer rond de 600 
schommelen. Die tijden lijken voor-
lopig voorbij. Het afgelopen kwartaal 
bleef de teller namelijk steken op 
545. Een afname van ruim 10% in ver-
gelijking met 2007. Vooral in de laat-
ste twee jaar staakten steeds meer 
bedrijven hun activiteiten. Dat de ta-
rieven al jaren onder druk staan, zal 
hier waarschijnlijk aan hebben bijge-
dragen.

Het CBS registreert ook het aantal be-
drijven in het spoorgoederenvervoer en 
de luchtvrachtbranche. Omdat die aan-
tallen laag zijn en worden bijgehouden 
in een veelvoud van vijf, geven deze cij-
fers een vertekend beeld en zijn ze voor 
dit artikel buiten beschouwing gelaten.

Er zitten veel nieuwe eenpitters in de 

fl exibele schil van grote bedrijven.
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De str
tegen

MELS DEES / DVZ

Elke modaliteit krijgt de komende 
jaren te maken met de vraag hoe 
een wezenlijke verduurzaming te 
realiseren is. Nieuwsblad Transport 
zet de mogelijkheden op een rij.

Het wegvervoer kent eigenlijk de 
meeste alternatieven voor traditio-
nele diesel in de tanks: elektriciteit, 
lpg, aardgas, waterstof of verschil-
lende hybridevormen. Een groot 
aantal onderzoeksprojecten en prak-

tijkproeven werden en worden uitgevoerd in de zoek-
tocht naar nieuwe brandstoff en. Economisch gezien is 
eigenlijk alleen het gebruik van elektriciteit een ade-
quaat alternatief. Lpg heeft nauwelijks toekomstmoge-
lijkheden, juist in Nederland (jarenlang voorloper op 
het gebied van ‘autogas’) is de afgelopen decennia dui-
delijk geworden dat zwaar vrachtverkeer de combina-
tie van propaan en butaan niet omarmt, hooguit in een 
hybride vorm. Dit ondanks het feit dat de CO2-uitstoot 
lager ligt dan bij het gebruik van benzine en de uitlaat-
gassen minder vervuilend zijn. Om die reden wordt lpg 
wel vaak gebruikt in heftrucks. 

Voor het eerst presenteert 

Nieuwsblad Transport een 

dossier gewijd aan 

‘Energie’. En niet voor niets. 

Elke modaliteit, elke haven, 

iedere minister van Verkeer 

breekt zijn hoofd over het 

duurzamer maken van 

mobiliteit en over het 

terugdringen van de CO2-

emissies. Daarom op de 

volgende pagina’s een 

overzicht. De stand van 

zaken op het gebied van 

energie en duurzaamheid, 

waarbij alle modaliteiten 

aan bod komen.
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Aardgas
Aardgas heeft, hoewel het een fossiele brandstof is, de 
beste kansen zich te ontwikkelen tot de belangrijkste 
transitiebrandstof. Dit kan zowel in de vorm van cng 
als lng zijn. Door nu over te stappen op aardgas kan 
de CO2-uitstoot van de wagenvloot fors verminderd 
worden. Op de langere termijn moet het gas dan wel 
CO2-neutraal opgewekt worden, bijvoorbeeld in de 
vorm van synthetisch gas. Dit kan opgewekt worden 
met duurzaam opgewekte waterstof (bijvoorbeeld uit 
windenergie) in combinatie met CO2 uit de atmosfeer 
of uit de industrie. Volgens experts kan deze syntheti-
sche variant voor een revolutie zorgen in het goede-
rentransport. 

Hybride-aandrijving
Ook de verschillende vormen van hybrideaandrijving 
moeten in het gunstigste geval als een transitietechno-
logie beschouwd worden. Daar waar de hybride aandrij-
ving deels bestaat uit een elektrische component, is het 
voordeel dat gebruikers wennen aan elektrisch rijden. 
Dit kan het overstappen naar volledig elektrisch rijden 
in de toekomst eenvoudiger maken. Nadelen zijn er 
ook, al zijn die vooral in het segment van de luxewagens 
te zien. Denk daarbij aan het inbouwen van een hybride 
aandrijving in een zware SUV. Daarnaast blijkt uit on-
derzoek dat zogenoemde plug-in hybrides niet of 

Een Mercedes Economic vrachtwagen op aardgas. Foto: Mercedes-Benz

rijd van het transport 
n de CO2-uitstoot

LEES VERDER OP PAGINA 12 
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nauwelijks met de oplaadpaal worden verbonden. Het 
gevolg van een niet duidelijke keuze (fossiel of elek-
trisch) is ook dat hybride wagens in feite met twee aan-
drijfsystemen onderweg zijn, wat het voertuig zwaarder 
maakt en de kans op storingen vergroot.

Elektrische aandrijving
Veelbelovend is volgens marktkenners de inzet van 
elektriciteit voor de aandrijving van wegvoertuigen. We 
zijn inmiddels gewend aan elektrische busjes die in het 
e-commerce-segment worden gebruikt. Denk aan de 
Streetscooter van DHL of de bezorgwagens van online 
supermarkt Picnic. Dergelijke voertuigen worden in-
middels in serie gebouwd. Ook de laad-infrastructuur 
is (in Nederland) goed op orde. Voor stadsdistributie is 
elektrische aandrijving ideaal, zolang de afstanden die 
gereden worden tussen de oplaadmomenten niet over 
de 150 kilometer gaan. De elektriciteit zelf komt voor-
alsnog bijna uitsluitend uit batterijen; de combinatie 
waterstof en brandstofcel wordt nog niet seriematig 
door autofabrikanten aangeboden.
Elektrisch rijden heeft tijdens de transitieperiode het 
voordeel dat ondernemers in veel gevallen zelf voor laad-
punten kunnen zorgen en niet afhankelijk zijn van derde 
partijen voor het opbouwen van de infrastructuur.

E-vrachtwagen
Als de af te leggen afstanden groter worden en/of het 
gewicht van wagen en lading toeneemt, dan schiet 
de elektrische aandrijving vooralsnog tekort. Hoe-
wel die situatie kan veranderen, bijvoorbeeld op het 
moment dat Tesla zijn elektrische vrachtwagen 
daadwerkelijk gaat bouwen en uitleveren. Met een 
aangekondigd bereik van 800 kilometer bij een to-
taalgewicht van 40 ton moet deze vrachtwagen pre-
cies dat leveren wat veel ondernemingen wensen 
maar nog niet vinden op de markt. Veel details liet 
Musk, de chef van Tesla, nog niet los over het voer-
tuig. De grootte van het batterijpack is bijvoorbeeld 
nog onduidelijk. Wel stelde de topman dat de laad-
tijd die het mogelijk maakt minstens 400 kilometer 
te rijden minder dan 30 minuten zou bedragen. 
Dat laatste is overigens nogal een ambitieus doel. Op 
dit moment is voor een laadcapaciteit van 350 kW 
ongeveer twee uur nodig. Het Fraunhofer-Institut 
maakt bovendien duidelijk dat een batterij die in 
staat zou zijn een dergelijke capaciteit te leveren, ex-
treem zwaar zou zijn. Ook zouden er andere eisen 
aan de laadinfrastructuur gesteld worden. ‘Ik geloof 
niet dat we tussen nu en 2030 puur elektrisch aan-
gedreven vrachtwagens zullen zien rijden’, is de 
overtuiging van Patrick Plötz, die als onderzoeker 
aan het Fraunhofer-Institut is aangesteld. ‘We zullen 
het voorlopig moeten doen met hybride wagens die 
diesel en elektriciteit combineren, of met bovenlei-
ding-vrachtwagens.’

Bovenleiding-
vrachtwagen
Nieuwsblad Transport schreef er al vaker over: er wor-
den serieuze praktijktesten uitgevoerd met vrachtwa-
gens die zijn uitgerust met een pantograaf, zodat ener-
gie van een bovenleiding kan worden afgenomen. In 
Nederland vinden we de trolleybus nog slechts in Arn-
hem, maar buiten Nederland komt de bovenleiding-
bus veel vaker voor. Bij vrachtwagens zou een hybri-
devariant mogelijk zijn, een dieselmotor die in actie 
komt op de ‘last mile’, terwijl de pantograaf wordt ge-
bruikt op de snelwegen. De obstakels zijn echter fors. 
Niet alleen vanwege de kosten voor het grootschalig 
aanleggen van de bovenleidingen, maar ook omdat die 
infrastructuur grensoverschrijdend zal moeten zijn. 
De kans dat een dergelijke Europese afstemming op 
korte termijn lukt is nihil.

VERVOLG VAN PAGINA 11 

De elektrische vrachtwagen waar Tesla aan werkt. Foto: Tesla

Foto: Siemens

Hybride wagens zijn

storingsgevoeliger.
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Platooning
Een veelbesproken innovatie in het wegvervoer is pla-
tooning, een colonne van meerdere, digitaal met elkaar 
verbonden vrachtwagens. In Duitsland testen Daimler, 
MAN en DB Schenker de inzet van gekoppelde vrachtwa-
gens al in de praktijk op snelweg A9, in Nederland was 
met name de vorige minister van verkeer een voorvecht-
ster van platooning. Deze vorm van mobiliteit vereist 
nieuwe wetgeving, die ingrijpender zal zijn dan het ver-
gunningstraject voor, bijvoorbeeld, de ecocombi – waar-
bij Nederland duidelijk sneller opereerde dan België en 
Duitsland. Duidelijk is wel dat platooning een forse 
brandstofbesparing mogelijk maakt. En dat indien pla-
tooning en autonoom rijden gecombineerd worden, het 
aantal ongelukken kan dalen.

Autonoom rijden
De meest besproken innovatie in het wegvervoer is on-
getwijfeld autonoom rijden – het rijden zonder chauf-
feur. Het moet zorgen voor minder ongevallen, minder 
fi les, effi  ciënter transport, een zuiniger rijstijl en daar-
door vooral een lagere milieubelasting. Sceptische gelui-
den zijn er ook. Bekend is dat zodra de fi ledruk afneemt, 
het aantal forensen dat de auto pakt stijgt. Dat zou be-
slist een negatief (milieu)eff ect van autonoom rijden 
kunnen zijn. Ook hier speelt overigens dat wetgeving 
aangepast zal moeten worden, onder meer om duidelijk 
te krijgen wie bij ongevallen verantwoordelijkheid draagt 
– de eigenaar (die je niet meer als bestuurder kunt aan-
duiden) of de fabrikant van het autonome voertuig.

Spoor
Uit het voorgaande blijkt dat er volop mogelijkheden 
zijn op de weg om goederen duurzamer te vervoe-
ren. Toch zijn milieuactivisten van oudsher vooral 
enthousiast over een andere modaliteit: het spoor. 
Het is een bekend mantra, ook van beleidsmakers: 
waar mogelijk moet voor het spoor gekozen worden, 
maar in de praktijk zal dat niet lukken. Je hebt (bij-
na) altijd vervoer van en naar het spoor nodig, grens-
overschrijdend spoorvervoer kent regelmatig hin-
dernissen en de modaliteit is niet altijd de 
voordeligste. Er staat wel veel positiefs tegenover. 
Met de aanleg van steeds meer zonne- en windpar-
ken komt het predicaat ‘100% groene stroom voor 
het spoor’ in zicht. Zeker nu steeds minder vaak ge-
bruikgemaakt wordt van diesellocs, ontwikkelt het 
spoor zich tot een zeer duurzame modaliteit. In 
Duitsland, waar ongeveer 50% van het net niet ge-
elektrifi ceerd is, wordt intensief getest met locs op 
waterstof. Als een grote partij als Deutsche Bahn 
deze brandstof zou omarmen, dan zou dat de uitrol 
van een waterstofi nfrastructuur zeker een versnel-
ling geven.
Ook hier speelt overigens het onderwerp hybride-
aandrijving. In verschillende landen zijn hybride 
rangeerlocs in bedrijf, die voor 70% van de tijd 
energie uit de batterij gebruiken. Hiermee wordt 
het gebruik van fossiele brandstoff en gehalveerd. 
Daarnaast neemt de overlast door uitstoot en la-
waai fors af.

Binnenvaart
Ook het ‘overhevelen’ van lading van de weg naar de 
binnenscheepvaart is een bijna klassiek streven van de 
milieulobby, en niet voor niets: de hoeveelheid beno-
digde energie per ton lading is laag, maar qua uitstoot 

loopt de sector achter. Daar waar het wegvervoer een 
forse slag sloeg, die leidde tot het breed gebruik van 
Euro VI-motoren, daar zijn de prestaties in de binnen-
vaart minder gunstig – ook doordat binnenschepen 
erg lang in bedrijf blijven. Lng is een steeds vaker ge-

kozen alternatief voor dieselaandrijving, maar ook het 
gebruik van elektromotoren in combinatie met een 
generator (en hybride aandrijving) komt op, zoals 
blijkt uit de strategie van het Nederlandse NedCargo. 
Volledig elektrische aandrijving, door middel van bat-
terijen of waterstof, lijkt grote kansen te hebben op de 
middellange termijn.

Zeevaart
In de zeevaart is de situatie grofweg te vergelijken met 
die in de binnenvaart. De inzet van lng biedt grote kan-
sen in de slag om een duurzame grote vaart. Op termijn 
zouden ook waterstof en wellicht methanol in inzet 
kunnen komen. CMA CGM, de Franse rederij, geeft in 
elk geval een duidelijk signaal, door onlangs negen vol-
ledig door lng aangedreven schepen te kopen. Voor be-
staande schepen zijn er niet veel alternatieven, behalve 
slow steaming (langzamer varen betekent lager ener-
gieverbruik) of synthetisch gefabriceerde brandstoff en. 

In de autonoom rijdende vrachtwagen doet de ‘chauffeur’ ander werk. Foto: NT Archief

Qua uitstoot loopt de 

binnenvaart achter.

De Rotterdam-Bayern Express van European Gateway Services. Foto: European Gateway Services

Omgekeerd zou je in de ontwikkelingen in de scheep-
vaart ook een voorbeeld kunnen zien: de steeds groter 
wordende schepen zorg(d)en immers voor een afname 
van de hoeveelheid benodigde brandstof per container.

Luchtvracht
Bij alternatieve oplossingen voor de luchtvracht is de 
keuze beperkt. Deze modaliteit is nauwelijks mogelijk 
zonder vloeibare brandstoff en met een hoge energie-
dichtheid. Tanks voor gas zijn te zwaar, vaste brandstof 
heeft te weinig energiedichtheid, is te duur of ook te 
zwaar. Maar net als andere brandstoff en zou ook kero-
sine synthetisch vervaardigd kunnen worden.

Uit de opsomming blijkt dat fossiele energiedragers 
economisch gezien vooralsnog de referentie zijn. Ver-
duurzaming van spoor en stadsdistributie zal relatief 
weinig voeten in de aarde hebben. Andere modaliteiten 
zullen eerst gebruikmaken van een transitiemodel.



Dossier14

Dieseltruck nog jaren 
onaantastbaar

Foto: TankPro
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

De Belgische logistiekonderne-

ming Jost Group heeft de eerste 

DAF New XF 480-voertuig van een 

order van 68 andere voertuigen 

ontvangen. De rest volgt binnen 

twee maanden. Jost Group viert 

dit jaar zijn zestigste verjaardag 

en telt 3.000 medewerkers, 

verspreid over elf landen in 

Europa op veertig locaties. Jost 

Group heeft verschillende 

uitvoeringen van de New XF 480 

met Space Cabs besteld. Het gaat 

hierbij zowel om de standaarduit-

voering als grootvolumevoertui-

gen en ADR-wagens, allemaal 4x2 

trekkers. De voertuigen worden  

ingezet in Antwerpen en Herstal.

Transportbedrijf Westerman uit 

Nieuwleusen heeft diverse 

vernieuwingen doorgevoerd. De 

naam is veranderd in Westerman 

Multimodal Logistics, er is een 

nieuwe directie en er zijn nieuwe 

trucks. Ook zijn de drie verschil-

lende entiteiten van het bedrijf 

samengevoegd. Het gaat om 

Westerman Logistics, Westerman 

Multimodal en GWG Internatio-

nal. Met de naamswijziging komt 

meer nadruk te liggen op het 

multimodale karakter van het 

bedrijf. De Overijsselse transpor-

teur is actief in het vervoer over 

land, water en spoor. Ook beschikt 

het bedrijf over 50.000 vierkante 

meter warehouses.

Dachser gaat Daimlers volledig 

elektrische FUSO eCanter lichte 

bedrijfswagen inzetten in het 

netwerk voor binnenstedelijke 

distributie. Vanaf het voorjaar van 

2018 zal de logistiek dienstverle-

ner met twee van deze vrachtwa-

gens de stadscentra van Berlijn en 

Stuttgart bedienen. Daar worden 

ze ingezet voor groupage-activi-

teiten.

Wagenborg heeft een order 

geplaatst voor twee nieuwe 

Spierings torenkranen. Naast de 

vier reeds bestelde Spierings 

SK597-AT4 investeert Wagenborg 

ook in zijn vloot van het grootste 

type mobiele torenkraan. In 2004 

was Wagenborg één van de eerste 

bedrijven die dit type kraan in 

gebruik namen. De Spierings 

SK1265-AT6 Mighty Tiny is de 

grootste mobiele torenkraan in de 

markt. 

Boom Transport in Venray heeft 

vijf exemplaren van The New DAF 

XF 450 FTP Super Space Cab als 

trekkers ingezet. Deze maand 

komen er nog vier bij. Familiebe-

drijf Boom is gespecialiseerd in 

het transport van gekoelde 

producten in onder meer de 

levensmiddelen- en de farmaceu-

tische industrie. De ritten gaan 

dagelijks van en naar Engeland, 

Schotland en Wales. Gemiddeld 

rijden de trucks zo’n 150.000 

kilometer per jaar. Boom Trans-

port beschikt over 32 DAF-trekkers 

en 40 koel-vriestrailers. 

ABS All Brake Systems (IJssel-

stein) heeft de logistieke activitei-

ten ondergebracht bij DHL Supply 
Chain. De 33 magazijnmedewer-

kers van ABS worden in het kader 

van de deal overgenomen door 

DHL. De logistieke werkzaamhe-

den bij het ABS-kantoor in 

IJsselstein zullen op 31 juli 2018 

defi nitief worden stopgezet en 

worden voortgezet in het 5 km 

verderop gelegen warehouse van 

DHL Supply Chain in Nieuwegein. 

Detailresult, ontstaan uit een 

fusie van de supermarktketens 

DekaMarkt en Dirk van den Broek, 

bevoorraadt landelijk 200 eigen 

fi lialen. Om de kwaliteit van de 

versproducten te garanderen is 

het noodzakelijk om de lading 

onder de juiste condities van het 

warehouse naar de supermarkt te 

vervoeren. Detailresult Groep 

heeft daarom gekozen voor

T Comm Telematics om nog meer 

inzicht en controle over hun 

koelketen te verkrijgen. Detailre-

sult heeft een vloot van 55 eigen 

trekkers en trailers en werkt 

samen met externe transpor-

teurs. 

Den Ouden in Milsbeek rijdt met 

veertien trucks losgestorte 

producten. Recent werden vier 

Scania’s ingeruild voor nieuwe 

R450 drie-assige Topline trekkers 

met een gestuurde optrekbare 

voorloopas. De chauffeurs rijden 

tussen de 140.000 en 160.000 km 

per jaar. Zo’n 60% van de ritten is 

nationaal. Het overige deel speelt 

zich af in Duitsland en een beetje 

in België. 

BEDRIJFSNIEUWS

De rondgang betrof de zes grootste 
truckfabrikanten van ons land: DAF, 
Scania, Daimler, Volvo/Renault, MAN 
en Iveco. Zij hadden samen in 2017 
een marktaandeel van bijna 94% in de 
nieuwverkopen. Vrijwel allemaal heb-

ben ze voertuigen die, al dan niet gedeeltelijk, op alter-
natieve brandstoff en kunnen rijden en min of meer per 
direct leverbaar zijn. Daarbij gaat het onder andere om 
voertuigen die rijden op diverse gasvarianten, zoals 
cng, lng en gtl (gas-to-liquids, een dieselvervanger op 
basis van aardgas). Ook voertuigen op biobrandstoff en 
zijn bij diverse fabrikanten beschikbaar, evenals semi-
elektrische varianten. Alleen het populairste truck-
merk in ons land, DAF, focust vooral op diesel.
‘Op dit moment is de dieseltruck nog altijd onverslaan-
baar op het vlak van onder meer effi  ciëntie, betrouw-
baarheid, duurzaamheid, aanschafprijs, restwaarde en 
gebruiksgemak’, aldus een woordvoerder van het be-
drijf. ‘Bovendien is de infrastructuur van tankstations 
voor diesel extreem fi jnmazig, in tegenstelling tot die 
voor alternatieve brandstoff en. Verder is de uitstoot 
van onze jongste generatie dieseltrucks zó extreem 
laag, dat ze ook op dat gebied kunnen wedijveren met 
bijvoorbeeld vrachtwagens op gas. Voertuigen op alter-
natieve brandstoff en zijn een dure niche. Als dat veran-
dert, zijn we klaar om met die veranderingen mee te ve-
ren.’

Synthetische diesel
Concurrent Scania heeft een ander pad gekozen. De 
Volkswagen-dochter meldt dat zijn voertuigen ook 
kunnen rijden op hvo, wat staat voor hydrotreated ve-
getable oil, een synthetische diesel op basis van afval-
producten, bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet of hout-
pulp. Deze brandstof is schoner dan zijn fossiele 
tegenhanger, maar niet geheel uitstootvrij. ‘Daarnaast 
kunnen alle motoren overweg met biodiesel in elke 
blend, van 1 tot en met 100%’, aldus het Zweedse be-
drijf. Ook heeft Scania diverse voertuigen die op lng of 
cng rijden en zijn er semi-elektrische varianten voor 
stadsdistributie.
Voor dit laatste segment zijn de meeste fabrikanten het 
wel met elkaar eens: dat wordt uiteindelijk allemaal 
elektrisch. Door de beperkte afstanden is rijden op 
stroom prima haalbaar op termijn. Bovendien is elek-
trisch rijden veel stiller dan rijden op fossiele brand-
stoff en. Met name omwonenden van bijvoorbeeld su-
permarkten, die ’s morgens vroeg bevoorraad worden, 
zullen dat erg prettig vinden.
Zo brengt Daimler, moederbedrijf van onder andere 
Mercedes-Benz, nog dit voorjaar een 100% elektrische 
plug-in truck op de markt, de Fuso eCanter. ‘Deze zal 
worden gebruikt voor distributie in een stedelijke om-
geving’, aldus een woordvoerder van de Duitse fabri-
kant. ‘Tevens moet volgens planning in 2020 een Mer-
cedes-vrachtwagen op de markt komen die uitsluitend 
op stroom rijdt.’
Verduurzamen van het langeafstandsvervoer gaat ech-
ter een stuk moeizamer, is de gedachte. Manieren om 
uitstoot te verminderen zijn er weliswaar volop, maar 
volledig uitstootvrij rijden is nog ver weg. Momenteel 
zijn batterij-elektrisch en waterstof de enige zero-emis-
sie oplossingen. Onder truckfabrikanten is sowieso 
twijfel of volledige uitstootreductie wel haalbaar is voor 
lange afstanden. MAN denkt bijvoorbeeld vooral aan 
een combinatie van elektrisch met hvo.
Branchegenoot DAF, dat afgelopen jaar de meeste 
vrachtwagens verkocht in Nederland, zet ook vraagte-
kens bij uitstootvrij transport over lange afstanden. 
‘Met de huidige stand van de techniek is het de vraag in 

hoeverre zero-emissie voor het middelzware en zware 
transport over lange afstanden een realistisch doel is’, 
aldus een woordvoerder.
‘Elektrisch van Amsterdam naar Rome rijden is op dit 
moment uitgesloten. Er zijn forse uitdagingen die eerst 
moeten worden overwonnen. Dan hebben we het onder 
meer over de actieradius, niet alleen in kilometers maar 
ook qua stabiliteit bij extreme weersomstandigheden 
en bij intensief gebruik. Daarnaast zijn het gewicht en 
de omvang van de batterijen, de infrastructuur voor het 
opladen, de kosten van zowel de techniek als de batte-
rijen én de duurzaamheid – batterijen hebben een be-
perkte levensduur – belangrijke hobbels die nog moe-
ten worden overwonnen.’

Waterstof
DAF ziet waterstof als een veelbelovend alternatief. 
‘Maar de techniek is nog erg volumineus en bijzonder 
prijzig. Bovendien ontbreekt de infrastructuur voor het 
tanken in grote delen van Europa volledig en is de be-
trouwbaarheid over een lange periode nog niet bewe-
zen.’ In de tussentijd ziet de marktleider kansen voor 
hybride voertuigen, die op de snelweg op diesel rijden 
maar kunnen overschakelen op elektriciteit als ze de 
stad in rijden. Daarbij kan de stroom zowel via de stek-
ker komen als intern in het voertuig worden gegene-
reerd.
Ook voor Daimler is stekker-elektrisch de meest le-

vensvatbare zero-emissie-optie voor de lange termijn. 
Daar wordt momenteel ook in geïnvesteerd. Over die 
andere uitstootvrije optie, waterstof, hebben de Duit-
sers veel twijfel. ‘We hebben de techniek in huis, maar 
we produceren pas een truck als de markt erom vraagt. 
En die vraag blijft op dit moment achter.’
Niet verwonderlijk als je beseft dat in Nederland het 
aantal vulpunten voor waterstof op de vingers van één 
hand te tellen is. Veel tankstation-uitbaters zijn huive-
rig om ermee aan de slag te gaan, omdat er zo’n 1,5 mil-
joen euro aan investeringen mee gemoeid zijn. Dit in 
tegenstelling tot snellaadpalen voor elektrische voer-
tuigen, waarmee je voor enkele tienduizenden euro’s al 
klaar bent.
Wel bestaan er in Duitsland plannen om uiterlijk in 
2023 een landelijk dekkend netwerk van zo’n vierhon-
derd waterstofstations te hebben gerealiseerd. Initia-
tiefnemers zijn onder meer Daimler, de Duitse overheid 
en energieconcerns Shell en Total. Inmiddels zijn en-
kele tientallen vulpunten gerealiseerd. Zover is het in 
Nederland nog lang niet. Plannen voor nieuwe water-
stofstations zijn er wel, maar tot veel nieuwe locaties 
heeft dit in de afgelopen jaren niet geleid. 
Intussen investeren autofabrikanten volop in het ver-
groten van de actieradius van batterij-elektrische voer-
tuigen en verbetert de laadinfrastructuur steeds meer. 
Hoewel op dit moment waterstof een grotere actiera-
dius heeft en sneller te tanken is, lijkt het ‘stekkeren’ de 
beste papieren te hebben om uiteindelijk als winnaar 
uit de strijd te komen.

TOM VAN GURP

Vrachtwagens rijden nog jaren op diesel. Vooral voor het 

vervoer over grote afstanden is nog geen reëel alternatief. 

Dat is de visie van veel truckfabrikanten, blijkt uit een 

rondgang van Nieuwsblad Transport. Daarentegen zal de 

stadsdistributie snel elektrifi ceren, met of zonder Tesla.

Tankstations zijn huiverig 

voor de investeringen die 

waterstof vereist.
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Provincie Zuid-Holland onderkent het 

belang van bestrijding leegvervoer.

IKEA er een heeft in Oosterhout, 
Ricoh in Bergen op Zoom, Sony in 
Tilburg en Hema in Utrecht. ‘Iede-
re grote verlader heeft zijn eigen 
oplossinkje. Verspreid over Neder-
land zijn er wel een stuk of veertig 
inlandterminals. Wat daarmee 
moet gebeuren? Doek ze allemaal 
op en voeg ze samen tot drie cen-
trale transferia’, zegt De Vogel. ‘Als 
je alle verladers dichter bij elkaar 
brengt, is het simpeler om matches 
te maken.’
De Havenvisie 2030 van Havenbe-
drijf Rotterdam uit 2012 propageert 
behalve concentratie in drie centra-
le inlandterminals ook de oprich-
ting van een groot ‘empty depot’. 
Dit als vervanging van de vele kleine 
inlanddepots van rederijen. Het zou 
een einde moeten maken aan de on-
balans in containertypes. Ter illus-
tratie: alleen Maersk heeft al 16 in-
landdepots, waar alleen containers 
van Maersk terechtkunnen. Tot op 
heden kwam van de geopperde 
ideeën weinig terecht, alleen Alblas-
serdam kreeg in 2015 een centraal 
containertransferium. ‘Maar dat 
wordt geëxploiteerd als een inland-
terminal.’

EDO BEERDA

Schade als gevolg van leegrijden 
is te voorkomen: door ‘container-
matching’. Koppelen van heen- en 
terugvervoer wordt pas écht een 
succes als inlandterminals wor-
den opgedoekt en vervangen door 
enkele grote transferia, zegt 
‘matchmaker’ Rob de Vogel van 
RFM.

Zijn eigen bedrijf Rotterdam Freight 
Management (RFM) is er al bijna 
vijftien jaar mee bezig. Het kantoor 
in Rotterdam staat voortdurend in 
contact met een aantal vaste trans-
porteurs en inlandterminals. Zijn er 
nog lege trucks onderweg of lege 
containers beschikbaar in het ach-
terland? RFM kijkt of ze, via een be-
scheiden omweg, nog een lading 
van elders mee terug kunnen ne-
men. Op die manier haalt het bedrijf 
dagelijks gemiddeld zo’n dertig 
transporten van de weg. ‘Maar dat 
zouden er veel meer kunnen zijn’, 
zegt De Vogel. ‘Helaas ontbreekt het 
aan een gestructureerde aanpak bij 
het tegengaan van leegtransport. En 
dat is raar, gezien alle onnodige 

fi les, milieubelasting en kosten.’
In het ideale geval brengt een trans-
porteur vanaf de plaats van lossen 
een volle container mee terug. He-
laas komt het maar zelden voor dat 
op de plaats van lossen weer een 
zelfde type container van dezelfde 
rederij nodig is voor export. RFM 
promoot daarom dat transporteurs 
een stukje omrijden.
Terwijl De Vogel het uitlegt, gaat de 
telefoon. Een vervoerder meldt dat 
een chauff eur op de terugweg uit 
Antwerpen een container met be-
stemming Rotterdam kan laden in 
Roosendaal. ‘Kijk, dat betekent dus 
dat er niet nog een chauff eur de weg 
op hoeft. Dat spaart 150 wegkilome-
ters uit’, rekent de RFM-directeur 
voor. ‘Aangezien je 1 euro per kilome-
ter uitspaart aan brandstof, chauf-
feurssalaris en afschrijving op de 
vrachtauto, verdien je dus 150 euro.’ 
Die steekt RFM niet alleen in eigen 
zak, het bedrijf heeft er een ‘refund’ 
systeem voor bedacht. Dat levert de 
verlader een korting van enkele tien-
tallen procenten op. De vervoerder 
profi teert ook, want zijn truck rijdt 
niet zonder lading rond. 
Iedereen tevreden dus. Hoe is het 

dan mogelijk dat nog steeds 30 tot 
50% van alle vrachtwagens zonder 
lading terugkeert? Doordat sleutel-
partijen hun eigenbelang voorop-
stellen, stelt De Vogel. En door het 
ontbreken van centrale regie, bij-
voorbeeld door het Havenbedrijf 
Rotterdam. Dat formuleerde ooit 
een visie met drie grootschalige regi-
onale containertransferia. ‘Maar die 
is vervolgens helaas niet uitgevoerd’, 
zegt De Vogel. ‘Alleen kleinschalige 

inlandterminals worden gesubsidi-
eerd. Dat leidt tot versnippering en 
vertragingen in de afhandeling van 
binnenvaartschepen op de deepsea-
terminals in Rotterdam en Antwer-
pen.’
De provincie Zuid-Holland ziet het 
belang van bestrijding van leegver-
voer wel, getuige de subsidie die 

RFM recent kreeg voor een haalbaar-
heidsstudie naar de bouw van een 
webportal om vraag en aanbod bij-
een te brengen. Maar een echte klap-
per vergt ingrijpender maatregelen, 
denkt De Vogel. 

Bierbrouwer
In zijn tijd als logistiek manager ex-
port bij Heineken, waar hij tot 
2006 werkte, zag hij al dat de bier-
brouwer jaarlijks tienduizenden 

teu’s leeg moest ophalen in empty 
depots in Rotterdam en Antwer-
pen. Voor pakweg 30% wist hij re-
tourlading te vinden. Waarom het 
voor een ander deel niet lukt? Het 
heeft volgens hem te maken met 
het feit dat de bierbrouwer inmid-
dels een eigen inlandterminal heeft 
in Alphen aan den Rijn. Net zoals 

‘Doek alle inlandterminals op’ 
DUURZAAMHEID  Centrale regie staat effectief bestrijden van leegrijden in de weg
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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

Jos Nijhuis, scheidend ceo 

#Schiphol in nieuwjaars-

speech: Magie luchtvaart 

lijkt verdwenen. Liefde voor 

luchtvaart glipt door onze 

vingers. @markduursma 

The Rotterdam Offshore 

Wind Coalition challenges 

students to innovate in 

offshore wind. Watch the @

julesdock Maritime Speed 

Solving Session at @

Ampelmann_HQ Read more: 

http://bit.ly/2m0shZ7

@HavenRotterdam 

Heeft er al eens iemand 

onderzoek gedaan wat het 

afschaffen van het #justin-

time principe in het 

#transport aan milieuwinst 

op zou leveren? Daarvoor in 

de plaats rijden om zo 

weinig mogelijk CO2 te 

produceren. #lowcarbon 

#logistiek @fredje23 

Aantal faillissementen in de 

Belgische transportsector in 

stijgende lijn. Verleden jaar 

legden 164 ondernemingen, 

houder van een transport-

vergunning, de boeken neer. 

Stijging met 29% ten 

opzichte van 2016.

@PhilippeDegraef 

Havenman van het jaar 

Pieter @VanOordtp4p 

verwacht dat de #scheep-

vaart komend decennium 

massaal kiest voor #LNG

@Tieschellekens 

Duurzame initiatieven in de 

logistiek van het afgelopen 

jaar http://bit.ly/2Bnb163  

@RVO_Duurzaam 

 Don Trucking bouwt 

chauffeurshotel voor 

verplichte weekendrust

 Belgische transporteurs 

willen fi le-uren doorbere-

kenen aan klanten

 Maeslant- en Hartelkering 

mogelijk dicht

 ’Unifeeder te koop’ 

 7000 kilo cocaïne ontdekt 

tussen bananen 

 A4 bij Bergen op Zoom 

beide richtingen dicht

 Vrachtverkeer geweerd 

van kering, brug en dijk

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://Oprichting van twee nieuwe centra-
le depots in Amsterdam (nu vijf in-
landterminals) en Moerdijk (nu ze-
ven inlandterminals) zou volgens 
De Vogel niet alleen veel grootscha-
liger containermatching mogelijk 
maken. Het kan ook een oplossing 

brengen voor de ernstige congestie 
waarmee grote terminals op de 
Maasvlakte te maken hebben.
Terwijl de schaalvergroting in de 
zeescheepvaart voortgaat, blijft de 
achterlandafhandeling achter. 
Hoog tijd dus voor een ommekeer 

volledig zelf kunnen bepalen waar 
hun materieel naartoe gaat en wan-
neer. 
Cruciaal voor het slagen van een 
systeem van drie centrale inlandter-
minals is dat ze worden geleid door 
onafhankelijke operators, denkt De 
Vogel. Wie de twee extra benodigde 
inlandterminals zou moeten op-
richten? In het ideale geval Haven-
bedrijf Rotterdam. ‘Maar het Ha-
venbedrijf is hier in de praktijk niet 
mee bezig. Dat richt zich in de eer-
ste plaats op de grote carriers, die 
via de havengelden voor de inkom-
sten zorgen.’
Zonder HbR als grote trekker is het 
optuigen van nieuwe inlandtermi-
nals een lastige onderneming. Want 
wie gaat zorgen voor de fi nancie-
ring? ‘Investeerders zien de poten-
tie van matching niet, omdat ze niet 
de juiste calculaties gebruiken’, zegt 
De Vogel. ‘Als Alblasserdam 50.000 
containers overslaat en erin slaagt 
om er daarvan 20.000 te matchen, 
levert dat een extra netto winst op 
van 1,3 miljoen euro. Te verdelen 
over terminal, importeur en expor-
teur. Dat is een prima business 
case.’ Rob de Vogel van Rotterdam Freight Management. Foto: RFM

in de binnenvaart. ‘Welke grote 
carrier zit er nou op te wachten om 
drie containertjes met bestem-
ming Meppel over te laden op een 
binnenvaartscheepje?’, zegt De Vo-
gel. ‘Een forwarder zal noodge-
dwongen vrachtauto’s naar de 
Maasvlakte sturen om ze op te ha-
len. En dat zorgt alleen maar voor 
meer druk op het overbelaste we-
gennet.’ 

Anonieme containers
Aan die praktijk zal een einde ko-
men bij concentratie in drie grote 
transferia, voorspelt hij. ‘Je kunt 
dan op geregelde tijden een groot 
binnenvaartschip met minimaal 
honderd tot honderdvijftig 40-voe-
ters laten varen naar één terminal.’
Ideaal zou zijn als rederijen alle-
maal met één soort – anonieme – 
containers zouden gaan werken. 
Dozen zouden dan onbeperkt kun-
nen worden uitgewisseld. Dat ge-
beurt nooit, verwacht De Vogel. 
‘Een ‘grijze’ container voor alle re-
derijen is onhaalbaar, omdat het be-
heer van eigen equipment juist iets 
is waarmee rederijen zich kunnen 
onderscheiden.’ Rederijen willen 
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LOGISTIEKDAG 2018 
6 FEBRUARI 
Het event waar ruim 200 logistieke 

directeuren jaarlijks samenkomen.  

De dag bestaat uit een plenair och-

tendprogramma, keus uit vier the-

macongressen en keus uit drie mo-

daliteitencongressen.  

• logistiekdag.nl 

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

beurs voor de agf-handel vindt dit 

jaar plaats in Berlijn. De beurs biedt 

talloze impulsen voor iedereen die 

in de handel in vers fruit en groen-

ten zit.

• fruitlogistica.de

MARITIME & OFFSHORE 
CAREER EVENT 
28 MAART
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 
Tijdens de Duits-Nederlandse Logis-

tiek Conferentie worden actuele on-

derwerpen besproken en ontmoet u 

meer dan 150 Nederlandse en Duit-

se logistiek professionals.

• nieuwsbladtransport.nl/events

INFRA EXPO 
16 EN 17 MEI 
Congres over de infrastructuurver-

beteringen, 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

Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de le-
vering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met 
elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren 
overeengekomen. De Incoterm Free on Board (FOB) is een 
exclusief maritieme conditie, waarbij het initiatief bij de koper 
ligt om het zeetransport te regelen. De verkoper daarentegen 
regelt het voortransport en de belading van de zaken aan boord 
van in dit geval het zeeschip.

De overgang van kosten en het risico voor schade en verlies van 
de zaken gaan over van verkoper op koper zodra de zaken zijn 
geladen aan boord van het door de koper aangewezen en met 
name genoemde schip in de verschepingshaven. Dit impliceert 
dat de verkoper risico loopt tijdens het voortransport tot en 
met de belading van de zaken onder het contract, waarna het 
risico overgaat op de koper van de zaken.

De zaken komen aan bij het door de koper aangewezen schip te 
Rotterdam, waarna met de belading hiervan aan boord van dit 
schip een aanvang wordt gemaakt. Door allerlei omstandighe-
den lukt het niet dezelfde dag alle lading aan boord te krijgen 
en wordt besloten om de volgende dag de nog resterende zaken 
te laden. De andere dag blijkt dat de reeds geladen goederen 
beschadigd zijn geraakt. De koper van de zaken stelt dat dit 
nog behoort tot risico van de verkoper, terwijl de verkoper van 
mening is dat dit het risico van de koper van de zaken is, want 
deze waren toch al aan boord ven het schip geladen!

Elke Incoterm kent een zogenoemde leveringsplicht van de 
verkoper, zo ook de Incoterm Free on Board.  De verkoper 
heeft in het onderhavige geval hier naar mijn mening niet aan 
voldaan. Niet alle zaken waren namelijk aan boord van het 
schip geladen. Aan de leveringsplicht in dit geval is pas voldaan 
zodra alle zaken aan boord van het aangewezen zeeschip zijn 
geladen. De schade komt derhalve voor rekening van de verko-
per. Het is voor de verkoper maar te hopen dat deze voor het 
voortransport en de belading een transportverzekering heeft 
afgesloten.

Een ander aspect is dat de verkoper, in zijn eigen belang, kan 
aantonen dat hij de zaken overeenkomstig de gemaakte afspra-
ken heeft afgeleverd. In deze zaak kan het geen Bill of Lading 
zijn, de verkoper als niet-vrachtcontractant heeft daar geen 
recht. De koper is de contractant met de zeevervoerder en niet 
de verkoper. Op welke wijze kan de verkoper dan aantonen dat 
hij de zaken heeft geleverd? Dit kan bijvoorbeeld door een FCR 
of een Mate’s receipt. Dit is een getekende verklaring van de 
stuurman van het schip dat de zaken aan boord van het schip 
volgens de door koper hieraan gestelde eisen zijn geladen.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Free on Board

Feature
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OVERNAMESTRIJD  E-retailers willen distributie op de ‘last mile’ versterken

XPO doelwit van web

FOLKERT NICOLAI

XPO wordt begeerd door The 
Home Depot. De verkoper van 
woninginrichting wil zich in de 
online-handel Amazon van het 
lijf houden.
 
Artemis en Diana, onze klassieke 
jachtgodinnen die eigenlijk dezelf-
de persoon zijn, hebben haar pijlen 
weer op de bogen gelegd. De prooi 
schijnt XPO te zijn, het de laatste ja-
ren sterk gegroeide Amerikaanse lo-
gistieke concern. Artemis is in dit 
geval The Home Depot en achter 
Diana gaat Amazon.com schuil. Bei-
de, eveneens Amerikaanse, bedrij-
ven zijn naar omzet gemeten nog 
vele malen groter dan de logistieke 
reus XPO. Het gaat beide jagende 
dames om voorwaartse integratie: 
versterking van hun distributie op 
‘the last mile’, met het oog op de 
sterk groeiende e-detailhandel.
De Amerikaanse fi nanciële pers 
kwam eind vorig jaar met het ge-
rucht. The Home Depot, waar je al-
les voor in en om het huis kunt ko-
pen en desgewenst thuis laten 
afl everen, zou een bod van omgere-
kend 17 miljard dollar op tafel leg-
gen om XPO in te leven. Natuurlijk 
wisten de drie betrokken partijen 
van niets. The Home Depot zweeg 
in alle talen, XPO wist zogenaamd 
ook van niets en Amazon wilde er 
beslist niet op ingaan.
Toen het bericht zich verspreidde 
op Wall Street, steeg de koers van 
het aandeel XPO met een vijfde, wat 
de beurswaardering van het con-
cern op elf miljard dollar bracht. 
Een ‘knock out’-bod is het kennelijk 
toch niet. Bestuur en aandeelhou-
ders van XPO voorzien waarschijn-
lijk een verdere biedingenstrijd en 
wachten eens af of Amazon.com, of 
misschien een derde partij, met een 
nog hoger aanbod komt.

Strategisch bod
Analisten in ‘The Street’ zien het 
bod van The Home Depot vooral als 
strategisch: het wil zich Amazon 
van het lijf houden in het groeiende 
marktsegment thuisbezorging van 
online bestelde goederen. Een te-
genzet van Amazon is goed denk-
baar, want dit concern is een forse 
opdrachtgever van XPO. Beide 
jachtgodinnen zijn naar verluidt 
vooral uit op het vervoer van zware 
consumentengoederen (witgoed, 
bruingoed, meubilair) naar de wo-
ning van de eindafnemer.
Hoewel XPO zich daarop onder 
meer toelegt, is het toch de vraag wat 
The Home Depot of Amazon.com nu 

eigenlijk kopen als ze het hele logis-
tieke concern zouden overnemen. 
XPO boekte in 2005 een omzet van 
50 miljoen dollar. Dat is inmiddels 
een dikke 15 miljard euro geworden. 

De grootste impuls aan die sensatio-
nele omzetverhoging leverden in 
2015 de overnames van eerst het 
hoofdzakelijk Europese Norbert 
Dentressangle en daarna het Ameri-
kaanse Con-Way.

Die twee bedrijven, samen overge-
nomen voor ruim 6,5 miljard dollar, 
brachten een diverse portefeuille 
aan activiteiten in, maar waren niet 
bijzonder gespecialiseerd in ‘e-

commerce’. Norbert Dentressangle 
was van origine een, eerst Franse 
daarna pan-Europese, wegvervoer-
der die zelf wereldwijd razendsnel 
ging uitbreiden in bijvoorbeeld zee- 
en luchtvrachtexpeditie om de on-

Het lijkt weer een ruig 

overnamejaar te worden. 
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Jan Hendrik 
Dronkers is 

sinds 1 januari 

de nieuwe 

directeur-gene-

raal Luchtvaart 

en Maritieme 

Zaken bij het 

ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (IenW). Hij wordt ook 

loco secretaris-generaal en 

daarmee de tweede man op het 

departement. Dat was hij ook al 

toen dat nog Infrastructuur en 

Milieu heette. Daarvoor was hij 

onder meer directeur-generaal 

Rijkswaterstaat, hoofdingenieur-

directeur van de directie Noord-

Holland en plaatsvervangend 

directeur-generaal Mobiliteit bij 

het toenmalige ministerie van 

Verkeer en Waterstaat. 

Harmen Stremler (50) stapt op bij 

logistiek dienstverlener H&S 

Group. De Chief Commercial 

Offi cer werkte zeven jaar bij H&S. 

Hij verlaat H&S ‘in goed overleg’ 

en wil zijn carrière een nieuwe 

impuls geven buiten het bedrijf. 

Stremler werkte eerder voor TGN | 

Fritom en DHL. Stremler wordt als 

CCO opgevolgd door Timo Huges 

(52), sinds 2017 managing director 

van H&S Logistics Services.

Jantje Schip-
horst is sinds 1 

januari lid van 

de raad van 

commissaris-

sen van 

Groningen 

Seaports NV. 

Met het recente vertrek van 

Marijke van Beek als commissaris 

was er een vacature vrijgekomen. 

Schiphorst (51) is sinds december 

2014 CFO van de NDC Media-

groep. Daarvoor werkte ze onder 

meer bij Friesland Campina en 

Shell. Met de voordracht van 

Jantje Schiphorst is de raad van 

commissarissen van Groningen 

Seaports, waarin ook Dertje 
Meijer, Herman Roose, Joop 
Atsma en Bert Bruggeman 

(voorzitter) zitting hebben, weer 

compleet.

Anne Marie van 
der Wijst is met 

ingang van 1 

januari 

benoemd voor 

een periode van 

drieënhalf jaar 

als commissaris 

van Nederlands Loodswezen B.V.  

Zij was CFO en lid raad van 

bestuur van Transdev Nederland 

van januari 2013 tot oktober 2017.

Sinds december vorig jaar is Sjaak 
de Klein in dienst bij Nederland 

Distributieland (NDL/HIDC) als 

senior manager supply chain 

solutions Asia. Hij woont al bijna 

25 jaar in Zuidoost-Azië en heeft 

veel logistieke ervaring opgedaan 

bij TNT en YCH. Vanuit Bangkok 

zal hij NDL ondersteunen bij de 

ontwikkeling en opvolging van 

Aziatische projecten.

Jan Verhoek 

stopt als 

directeur bij 

het Overijsselse 

transport-

bedrijf Verhoek 

Europe. Hij 

wordt opge-

volgd door de nieuwe generatie 

van het familiebedrijf. Verhoek 

stond samen met zijn broers 

zo’n veertig jaar lang aan het 

hoofd van de internationale 

vervoerder. Nu vindt de directeur 

het tijd dat de nieuwe generatie 

de leiding over het bedrijf 

overneemt. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

winkeliers

derneming een bredere basis te ge-
ven.

Geen winstmachine
Con-Way deed eigenlijk niet anders; 
in Nederland kennen we dit concern 
vooral van Menzies, de zee- en lucht-
vrachtexpediteur met Schiphol als 
hoofdzetel. In het full-truckload-
vervoer van Conway was XPO niet 
eens zo geïnteresseerd. Deze divisie, 
met drieduizend trekkers, 7.500 trai-
lers en dertig Noord-Amerikaanse 
vestigingen, werd in november 2016 
verkocht aan het Canadese Trans-
force, voor omgerekend ruim een 
half miljard euro.
Daarmee knapte de winst- en ver-
liesrekening van XPO trouwens aar-
dig op. Er werd in 2016 een netto-
winst geboekt van 63 miljoen dollar. 

In 2015 werd nog een kwart miljard 
verloren als gevolg van de overna-
mes van Norbert Dentressangle en 
Con-Way. Vorig jaar gingen de za-
ken nog meer voor de wind. In het 
derde kwartaal werd een omzet be-
haald van 3,89 miljard dollar.
De winst steeg van 13,8 miljoen dol-
lar in hetzelfde kwartaal van 2016 
tot 57,5 miljoen dollar in het derde 
trimester van 2017. De winst per 
aandeel in heel 2016 van elf naar 44 
dollarcent. XPO-topman Bradley 
Jacobs wierp meteen maar een blik 
in de verdere toekomst. In 2017 zou 
de omzet groeien tot 11,2 miljard 
euro en in 2018 zou de nettowinst 
omhoog gaan van 92,6 naar 189,3 
miljard dollar. Een echte winstma-
chine is XPO daarmee voor kandi-
daat-kopers als The Home Depot en 

Amazon.com nog niet, maar hun in-
teresse is dan ook vooral van strate-
gische aard.
Juli vorig jaar kondigde Jacobs ook 
aan ‘verscheidene miljarden’ dol-
lars los in de achterzak te hebben 
voor verdere overnames in Europa 
en voor groei in Azië. Hardnekkige 
geruchten in Europa zijn hierover 
onder meer dat XPO een oogje zou 
hebben op DHL Freight, de doch-
ter van Deutsche Post, en op DB 
Schenker, de goederendochter van 
DB Schenker. Beide Duitse con-
cerns ontkennen overigens enige 
intentie te hebben deze divisies te 
verkopen.

Distributiecontract
Een acquisitie van XPO door The 
Home Depot zou meebrengen dat 
de overnemer zich ook, via zijn lo-
gistieke dochter, ontfermt over de 
distributie van producten van SEB 
Groupe, de Franse aanbieder van 
bijvoorbeeld Moulinex, Tefal en 
Krup, voor onze Europese keu-
kens. Met Groupe SEB sloot XPO 
(lees in dit geval: het voormalige 
Norbert Dentressangle), in maart 
vorig jaar een distributiecontract. 
In het eigen Amerika is woningin-
richter The Home Depot, opge-
richt in 1978, leverancier van kof-
fi ezetters, koelkasten en andere 
woninginrichting en verder een 
enorm aanbod aan tablets, par-
fums, vitamines en andere artike-
len die het leven kunnen veraange-
namen.
Een acquisitie van XPO door The 
Home Depot zou dus, behalve verti-
cale, ook een soort zijdelingse inte-
gratie betekenen. Dat zou de mede-
dingingsautoriteiten bij een over-
name van XPO nog op scherp kunnen 
zetten. In de Verenigde Staten ge-
beurde dat eind vorig jaar niet, toen 
The Home Depot de overname van 
The Company Store, een uit 1911 da-
terend bedrijf, afrondde. De nieuwe 
aanwinst is tegenwoordig een ‘on-
line’ detaillist in woningtextiel, zoals 
lakens, handdoeken, tafelaankle-
ding, bedden en onderkomens voor 
huisdieren. Maar ja, The Company 
Store was wel wat maatjes kleiner 
dan de overnemer.
Volgens Amerikaanse analisten is 
The Home Depot, dat 400.000 werk-
nemers telt en een omzet behaalt 
van ongeveer honderd miljard dollar, 
wel in staat de benodigde miljarden 
dollars voor XPO op tafel te krijgen. 
De vraag zal nu vooral zijn hoe diep 
de zakken van medebieders als Ama-
zon.com zijn. 2018 lijkt weer een ruig 
overnamejaar te worden. Het start-
schot is alvast gelost.
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20 De Marge

Marc Geerts, directeur van Cornelis Geerts 
Transport, over de vergrijzing onder 

chauffeurs.

Nieuwe jonge 
elementen zijn 
echt witte raven 
geworden.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Jaren geleden namen collega John en steller dezes afscheid 
van Camiel Eurlings, de toen min of meer nog verse verkeers-
minister. Het interview zat erop, er werden handen geschud 
en koffi  ekopjes naar de pantry afgevoerd. John en ik gingen in 
de Haagse binnenstad, het liep al tegen vijven, nog een biertje 
drinken en iets eten. ‘Aardige vent’, merkte ik op. ‘Wel een 
beetje glad’, zei John. Ik knikte. Het is altijd handig een Lim-
burger over een Limburger te laten oordelen. Dat is in het geval 
van ons Camielke wel gebleken.
 
De vraag is altijd wanneer je een politicus ontmaskert en 
zijn of haar minder aardige kanten blootlegt. Goed, minis-
ter Ruud Lubbers reed ooit, ergens rondom het Binnenhof, 
tegen een paaltje aan, slok whisky te veel op. Dat was na een 
lange kabinetsvergadering. Kan gebeuren. De oorlogsheld Jan 
Smallenbroek, oud-minister van Binnenlandse Zaken, knalde, 
nog iets verder terug in de tijd, waarschijnlijk onder invloed, 
tegen een geparkeerde auto en nam de vlucht. Niettemin werd 
Smallenbroek Staatsraad en kon Wim Kan het niet laten het 
hem toegekende Grootkruis (Smallenbroek, immers) in zijn 
oudejaarsconference te belichten.
 
Dat Ria Lubbers zich vaak eenzaam voelde, vernam je pas later, 
toen Ruud al premier was. Hoe eenzaam zal ze zijn geweest 
toen onze ‘koene keeper’ (dixit Dries van Agt vele jaren eerder) 
zijn handen niet kon afhouden van een aan Ruud ondergeschik-
te dame bij het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van 
de VN? Geval #MeToo, maar goed, inmiddels afgehandeld en 
zand erover.
 
Bij Eurlings voelde je al nattigheid toen hij na zijn minister-
schap werd geparachuteerd als topman van KLM in Nederland. 
Hij viel niet alleen door de lucht, maar zakte ook door het ijs. 
Toen hij weer boven water kwam, was hij lid van het Interna-
tionaal Olympisch Comité, opvolger van onder anderen Anton 
Geesink en prins Willem-Alexander. Of hij in het IOC zijn werk 
goed deed, daar heb ik geen oordeel over. Dat hij in zijn privéle-
ven niet altijd de ‘smooth operator’ was, lijkt me inmiddels wel 
duidelijk.
 
‘Aardige vent’, zei ik tegen John. ‘Wel een beetje glad’, vond 
John. We zaten ergens aan het Plein en toostten met onze gla-
zen. Wie schrijft het verhaal, wilden we van elkaar weten. Dat 
is nog lang niet af, concludeerden we. Verhalen in de krant zijn 
momentopnamen. De historie haalt ons altijd in.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Historie, Camiel

Ze zijn voorlopig letterlijk uit-
gerangeerd: ongeveer veertig 
oude posttreinen op het ran-
geerterrein van Zwolle. Alle 
treinen die PTT Post vroeger 
gebruikte om de postzakken 
mee te vervoeren worden hier 
verzameld.
Wat er precies met de posttrei-
nen gaat gebeuren is nog ondui-
delijk. Een aantal slecht onder-
houden treinen heeft inmiddels 
al een enkeltje naar de sloop ge-
kregen. De treinen die nog in 
goede staat verkeren, blijven 
voorlopig op het Zwolse ran-
geerterrein achter.
Zeker is dat de PTT ze niet meer 
nodig heeft. Sinds vorig jaar juni 
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Posttreinen uitgerangeerd
15 januari 1998

heeft het postbedrijf de trein 
defi nitief ingeruild voor de 
vrachtwagen, omdat wegver-
voer fl exibieler en goedkoper is. 
De posttreinen zijn verkocht 
aan de Nederlandse Spoorwe-
gen. ‘Sommige worden nog 
steeds gebruikt om materiaal en 
eigen onderdelen mee te ver-
voeren’, zegt NS-woordvoerder 
R. Holdert. ‘Daar zijn ze uiter-
mate geschikt voor. Ze zijn im-
mers licht en snel.’ De spoorwe-
gen zien sowieso nog wel een 
toekomst voor de voormalige 
posttreinen, bijvoorbeeld om 
levens middelen, bloembollen 
en andere goederen over de rails 
te vervoeren.
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ne-Putten naar de A15. De gemeente 
Nissewaard wil de komende jaren 
veel op de haven gerichte bedrijven 
onderdak bieden. ‘Maar dan moe-
ten we wel de garantie kunnen bie-
den dat die mensen snel in het ha-
vengebied kunnen komen en niet 
door fi les veel vertraging oplopen’, 
zegt De Graad.

Enthousiast
De vraag is nu natuurlijk wie een 
oude brug heeft liggen die bij Spij-
kenisse kan worden hergebruikt. De 
Graad geeft echter in het AD aan dat 
hij sinds het uitspreken van zijn 
suggestie uit alle delen van het land 
gebruikte bruggen en brugonderde-
len aangeboden krijgt. Rijkswater-
staat zou volgens de wethouder ook 
enthousiast zijn over de oproep die 
hij deed.

MELS DEES

De VVD staat bekend om haar 
liefde voor asfalt en snelle auto’s. 
Dat dit het bepleiten van de circu-
laire economie niet hoeft uit te 
sluiten bewijst een VVD-wethou-
der in Nissewaard.

Wethouder Henk de Graad wil op 
zo kort mogelijke termijn een brug 
aanleggen bij de kern Spijkenisse 
(onderdeel van Nissewaard). De 
uitvalswegen van de stad naar en 
van de A15 lopen dagelijks helemaal 
vol. Om het proces te versnellen be-
pleit de wethouder het gebruiken 
van een tweedehands brug. ‘Dat 
past in het streven naar een circu-
laire economie.’ Daarnaast ver-
wacht de centrale overheid dat lo-
kale politici meedenken in de 

kosten, en een tweedehandsbrug 
valt beduidend goedkoper uit dan 
nieuwbouw. De Graad verwacht dat 
voor een goedkopere brug eerder 
geld wordt vrijgemaakt door hogere 
overheden, meldt hij in het AD.
Dat uitgerekend in Spijkenisse de 
roep om het hergebruik van een 
brug luid wordt, is niet gek. In de ja-
ren zeventig werd de huidige Spij-
kenisserbrug ook gebouwd uit de-
len van de gesloopte Moerdijkbrug. 
Men heeft er in Nissewaard dus er-
varing mee.

Garanties bieden
Het verkeer op Voorne-Putten zit al 
jaren te springen om een extra weg 
het eiland op en af. De Metropool-
regio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
doet in verband daarmee al onder-
zoek naar de extra brug vanaf Voor-

BEREIKBAARHEID  Wethouder wil hergebruik van brug tegen fi les

De huidige Spijkenisserbrug werd opgebouwd uit delen van de gesloopte Moerdijkbrug. 

Tweedehands brug

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 
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Zoeken wordt vinden.
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