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OVERSLAG  Rotterdam heeft deel van doorvoerpakket overgenomen

ROB MACKOR

De goederenoverslag in de haven 
van Antwerpen is vorig jaar met 
ruim 4% gestegen tot 223,6 mil-
joen ton. Bijna alle goederensoor-
ten lieten een stijging zien.

Dat maakte topman Jacques Van-
dermeiren van het Havenbedrijf 
Antwerpen woensdag bekend. Hij 
etaleerde veel zelfvertrouwen: ‘We 
willen voortborduren op het elan 
van het afgelopen jaar. Dat betekent 
dat we de wereld als schaal nemen 
voor onze beslissingen, waarbij het 
maximaal faciliteren van onze klan-
ten het uitgangspunt is.’ De eind-
stand over het afgelopen jaar bete-
kende het vijfde achtereenvolgende 
record voor de Belgische haven. De 

neel stukgoed verwerkt.
Vermeiren maakte andermaal dui-
delijk dat wat hem betreft alleen 
aanleg van het Saeftinghedok pal 
onder de grens met Nederland in 
aanmerking komt om de container-
capaciteit verder uit te breiden. De 
Vlaamse regering maakt in de loop 
van het jaar een keus uit een aantal 
varianten, waaronder de bouw van 
een containereiland in de Schelde. 
Vermeiren: ‘Het Saeftinghedok 
scoort het beste op het gebied van 
capaciteit’.
Antwerpen is de eerste haven van de 
Europese top-3 die zijn jaarcijfers 
presenteert. Topman Allard Caste-
lein van Havenbedrijf Rotterdam 
meldde eind vorig jaar dat de totale 
overslag naar schatting 1,5% is ge-
stegen tot rond de 468 miljoen ton.

en afvoer van en naar Europese be-
stemmingen, samen het grootste 
vaargebied, met bijna 4% daalde. 
Rotterdam heeft 200.000 teu van 
die transshipmentlading weten af te 
snoepen en groeide fors in deze 
markt.

Minder droog massagoed
De enige sector die vorig jaar ach-
teruitging was het droge massa-
goed, vooral kolen en ertsen, met 
een daling van bijna 4% tot iets 
meer dan twaalf miljoen ton. Het 
vloeibare massagoed, vooral brand-
stoff en, zit al jaren in de lift en dikte 
met 6% aan tot 73 miljoen ton. De 
ro/ro-sector groeide met ruim 10% 
en kwam uit op ruim vijf miljoen 
ton. Ook werd er 5% meer, ofwel 
ruim tien miljoen ton, conventio-

containeroverslag steeg in tonnen 
met 4,3% tot 123 miljoen ton en in 
eenheden met 4,1% tot 10,5 miljoen 
teu. Net als in Rotterdam was de 
groei het sterkst aan het eind van 
het jaar met een plus van 7% in het 
vierde kwartaal. De Nederlandse 
haven boekte over heel 2017 een 
groei van ongeveer 10%, mede dank-
zij de stijgende productiviteit van 
twee nieuwe containerterminals.
De Antwerpse haven boekte vooral 
winst op de vaargebieden Noord-
Amerika (+11,6%), Latijns-Amerika 
(+8,5%) en het Verre Oosten 
(+7,7%). De aanvoer van containers 
vanuit de Verenigde Staten groeide 
met ruim 10%. Op het gebied van 
doorvoercontainers moest de 
Scheldehaven echter een stevige 
veer laten, waardoor de totale aan- 

De haven van Antwerpen – hier het Delwaidedok – noteerde voor de vijfde keer op rij een jaarrecord. Foto: Lagersmit

Opnieuw forse groei 
voor Antwerpse haven

Vakbond FNV ergert zich aan te 

lage boetes voor transportbe-

drijven die regels overtreden. 

Inspectiedienst ILT kan opgeleg-

de boetes verlagen, bijvoorbeeld 

als het pas de eerste overtreding 

is van een bepaald bedrijf. Be-

dragen worden daardoor zo laag 

dat het niet meer afschrikt, stelt 

FNV-bestuurder Edwin Atema. 

Als voorbeeld wijst hij op Brink-

man Trans Holland, dat beboet 

werd voor het overtreden van 

de rij- en rusttijden. Het bedrijf 

behaalde daar naar verluidt ton-

nen voordeel mee, maar hoeft 

slechts 61.500 euro boete te 

betalen, aldus Atema.

FNV: ‘boetes ILT in 
wegvervoer te laag’
RIJ- EN RUSTTIJDEN

vrachtdien-

sten in de 

week mag 

de Belgische 

spoorvervoer-

der Lineas, het oude B Logistics, 

van ProRail uitvoeren op de 

IJzeren Rijn tussen Hamont en 

Weert. Volgens Lineas zullen er 

voorlopig maximaal twee ritten 

in de week worden uitgevoerd. 

‘We zijn nog bezig met de 

fi netuning van het concept 

samen met de verschillende 

opdrachtgevers’, aldus een 

woordvoerder.

10
Lineas zet treinen op 
deel IJzeren Rijn

Het Amsterdamse havenbedrijf 

wil met partners als Zeehaven 

IJmuiden de Averijhaven in 

Velsen overnemen. Daarover 

wordt momenteel onderhan-

deld tussen de partijen en de 

huidige eigenaar van het ter-

rein, de Rijksoverheid. Dat laten 

betrouwbare bronnen rond het 

havenbedrijf weten. De Averij-

haven, 16,5 hectare groot, ligt 

voor de zeesluizen van IJmuiden 

en moet dienen als een uitvals-

basis voor offshore-activiteiten  

voor de nieuw aan te leggen 

windparken in de Noordzee. 

Haven Amsterdam 
wil koop Averijhaven
OFFSHORE

Amsterdam blijft echte bulkhavenGoederen tellen zonder 
mensenhanden

‘Alle partijen
hebben steken 
laten vallen’

DOSSIERDRONES VRACHTSLOTS
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DOSSIER

VAN DE REDACTIE

De bedoeling was goed, oordeelde onze redacteur Tom van Gurp. 

Folders uitdelen aan chauffeurs, waarin staat dat ze hun verplichte 

weekendrust niet meer in de cabine mogen doorbrengen. Maar hoe 

leg je dat uit aan chauffeurs uit pakweg Roemenië en Polen, die geen 

Nederlands of Engels spreken? Dat wist de kersverse minister Cora van 

Nieuwenhuizen ook niet zo goed. De vraagtekens waren bij de 

enigszins verbouwereerde trucker op de foto waarschijnlijk net zo 

groot. Wie is die vrouw en wat willen al die mensen met hun fotoca-

mera’s eigenlijk van mij? Dan maar die folder lezen, moet hij gedacht 

hebben. Die bracht waarschijnlijk uitkomst. Met vijf Oost-Europese 

talen zal zijn moedertaal er vermoedelijk bij hebben gestaan. Nu nog 

hopen dat zijn werkgever de nieuwe regels ook kent en een goed 

alternatief voor hem regelt.

COMMENTAAR

Het mag inmiddels bekend zijn. De weekendrust uitsluitend in 
de cabine doorbrengen is met ingang van dit jaar verboden. Een 
uitspraak van het Europees Hof eind vorig jaar bracht hierover 
uitsluitsel. Een dag later maakte de ILT bekend te gaan handha-
ven. Maar zo snel als de controle-instantie uit de startblokken 
schoot, zo traag zullen er alternatieve overnachtingsplekken 
komen.

Beveiligde parkeerplaatsen zijn er momenteel nog te weinig. 
Weliswaar heeft de Tweede Kamer in het laatste kwartaal van 
vorig jaar de minister opgeroepen te zoeken naar mogelijk-
heden voor nieuwe truckparkings, maar dergelijke processen 
staan niet bekend om hun snelheid. Deze week werd bijvoor-
beeld bekend dat in Zwolle de komst van een beveiligde par-
keerplaats weer even in de koelkast is gezet. 

Waar al die chauff eurs in de tussentijd naar toe moeten, weet 
eigenlijk niemand. Zelfs de verantwoordelijke minister Cora 
van Nieuwenhuizen, die afgelopen weekend informatiefolders 
over het verbod uitdeelde aan kamperende chauff eurs langs de 
A16, had geen helder antwoord op de vraag waar de truckers 
tijdens hun verplichte lange rusttijd dan wél kunnen verblijven.

Sommige media schreven dat zelfs op beveiligde, afgesloten 
parkeerplaatsen bekeuringen zouden worden uitgedeeld als de 
45 uur rust daar zouden worden doorgebracht. Navraag bij de 
ILT leerde dat de inspectiedienst het niet zó bont gaat maken, 
maar de boetes van 1.500 euro worden wel vanaf 1 februari al 
uitgedeeld. (Lees ook het artikel op pagina 5).

Volgens de ILT zat dit besluit er al een tijdje aan te komen. Het 
was immers bekend dat het Europees Hof in 2017 uitspraak zou 
doen over deze zaak en daar hadden werkgevers op kunnen 
voorsorteren. Dat die uitspraak aanstaande was, daar heeft de 
controle-instantie gelijk in. Maar een oordeel van een recht-
bank is nooit met 100% zekerheid te voorspellen. Als werk-
gever moest je dus wachten op een ‘ja’ of ‘nee’ van de rechter. 
Investeringen voor bijvoorbeeld de aanleg van simpele over-
nachtingsplekken, doe je pas als je zeker weet dat het nodig is. 
En die duidelijkheid is er nog geen maand.

Je vraagt je af waarom deze maatregel zo halsoverkop moet 
worden ingevoerd. Was het niet beter geweest om niet te 
wachten op een uitspraak van het Europees Hof, maar al eerder 
op eigen initiatief dit verbod in te voeren, zoals in omringende 
landen is gebeurd? Zo was sprake geweest van een langere 
aanloopperiode en hadden zowel bedrijven als overheden meer 
voorbereidingen kunnen treff en. Dan hadden de kamperende 
chauff eurs misschien niet tussen wal en schip hoeven slapen.

TOM VAN GURP
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Bed tussen wal en schip
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INTERVIEW  JASMIN SCHRÖTER & WOLFRAM SIMON, ZEITFRACHT

MELS DEES / DVZ

Het was een verrassing: de in de 
luchtvrachtsector onbekende 
speler Zeitfracht nam de cargo-
activiteiten van Air Berlin over. 
De directie van Zeitfracht legt uit 
waarom de acquisitie past in de 
strategie van hun onderneming.

In de foyer van het Berlijnse hoofd-
kantoor staat nog steeds een beeld 
van de oprichter van Zeitfracht, 
maar inmiddels wordt de onderne-
ming geleid door een achternicht 
van oprichter Horst Walter Schrö-
ter, Jasmin Schröter, samen met 
haar verloofde Wolfram Simon. 
Schröter kreeg in 2011, twee jaar 
voor het overlijden van de oprich-
ter, de opdracht de onderneming 
niet alleen voor het nageslacht te 
behouden, maar ook uit te bouwen. 
Simon had zijn eigen onderneming, 
maar voegde die inmiddels samen 
met Zeitfracht. De laatste fungeert 
nu als woordvoerder, terwijl zijn 
verloofde de strategie bepaalt en 
meer op de achtergrond blijft. 
Als het gaat om expansie voldoen de 
twee aan de opdracht van de ‘Fir-
mengründer’ de onderneming uit te 
bouwen: ze namen de vrachtactivi-
teiten van Air Berlin over, de lucht-
vaartonderneming die vorig jaar ten 
onder ging. 
Kort nadat Air Berlin uitstel van be-
taling aanvroeg, dook het tot dan 
toe buiten de eigen markt onbeken-
de Zeitfracht op als kandidaat-ko-
per. Naast Lufthansa, dat de passa-
ge-activiteiten over wist te nemen, 
aasde Zeitfracht op ‘Leisure Cargo’, 
de vrachtactiviteiten van Air Berlin, 
en verwierf die uiteindelijk ook. Dat 
was in oktober 2017. Twee maanden 
later nam Zeitfracht een aandeel in 
de onderhoudsafdelingen van Air 
Berlin. Daarenboven acquireerde 
Zeitfracht de in Keulen gevestigde 
chartermaatschappij WDLAviation 
en bood het de nieuwe eigenaar van 
de voormalige Air Berlin-dochter-
onderneming Niki een intensieve 
samenwerking aan op het gebied 
van belly-vracht. ‘Het is ons al een 
paar jaar duidelijk: om te groeien 
moeten we vroeg of laat de lucht in’, 
zegt Simon over de expansie van de 
afgelopen weken.

Voor de logistieke onderneming uit 
Berlijn is de op expansie gerichte 
strategie het antwoord op de capa-
citeitsschaarste die op dit moment 
in de hele branche speelt. ‘Het ver-
keer op de weg kent te veel opont-
houd, de regelgeving is eigenlijk te 
strikt om in Europa nog succesvol 
een expres-cargo-netwerk via weg-
vervoer in de lucht te houden.’ 

Vrije ruimte benutten
Met de start in de luchtvracht wil het 
directieduo een businessmodel van 
de oprichter doorontwikkelen. 
Horst Walter Schröter hoorde im-
mers tot de oprichters van de Deut-
sche Paket Dienst (DPD), waarmee 
een conglomeraat van expediteurs in 
de jaren 70 de concurrentie met de 
toenmalige monopolist Deutsche 
Bundespost aanging. Het toenmalige 
idee: vrije ruimte in de laadcapaciteit 
van vrachtwagens benutten om zo 
met vaste ritroosters pakketten te 
vervoeren. Een businessmodel dat 
sterk lijkt op dat van Leisure Cargo. 
De voormalige dochtermaatschappij 
van Air-Berlin, die nu in de Zeit-
fracht-groep wordt geïntegreerd, 
verkocht belly-capaciteit op de pas-
sagiersvliegtuigen van Air Berlin, een 
activiteit die sterk lijkt op de manier 

van werken bij DPD decennia terug. 
Dit betekent overigens niet dat de 
huidige directie van Zeitfracht blind 
verdergaat met de strategie van de 
oprichter. Zo werd de deelneming 
binnen DPD, waarin Zeitfracht nog 
steeds 6% had, terwijl alle andere 
mede-expediteurs inmiddels hun 
aandeel verkochten, inmiddels 
overgedaan aan La Poste, dat daar-
mee zijn stemrecht kon vergroten.
Met het geld dat deze verkoop ople-
verde, ontstond ruimte om de hier-
boven gemelde acquisities te doen. 
‘We zijn extreem conservatief inge-
steld’, meent Simon. ‘We kopen 
slechts wat we ook betalen kunnen’. 
Na de verschillende stappen in ex-
pansie, is het dit jaar zaak te conso-
lideren en ‘organisch’ verder te 
groeien, vindt het duo. Daarnaast is 
het zaak locaties toe te voegen aan 
het netwerk én eigen vliegtuigen 
voor de uitbouw van het expresnet-
werk in te zetten. Om effi  ciënter te 
kunnen werken dan de concurren-
tie meldde de directie van Zeit-
fracht (220 miljoen omzet per jaar 
en meer dan 1000 medewerkers) al 
een patent aan voor stapelbare con-
tainers waarmee het beladen van 
belly-ruimte met expres-vracht een 
stuk sneller gaat.

‘We kopen alleen
wat we kunnen betalen’

Jasmin Schröter en Wolfram Simon, directeuren van Zeitfracht. Foto: DVZ
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Overslag haven 
Moerdijk groeit 5,5% 

Boeing bouwt drone 
voor vrachtvervoer 

Diefstal gehalveerd op 
truckparking Hazeldonk

Overslagrecord 
Groningen Seaports 

RESULTATEN
De haven van Moerdijk kende 

een goed jaar. In 2017 steeg 

zowel de overslag als het aantal 

gevestigde bedrijven en de 

werkgelegenheid. Dit blijkt uit 

de voorlopige cijfers. De 

zeevaart nam de grootste groei 

voor haar rekening: de overslag 

via zeevaart steeg met 14%. De 

totale overslag groeide met 

5,5% naar bijna 18,5 miljoen ton. 

De grootste groei ziet Moerdijk 

nog steeds in de overslag van 

containers (+10%), natte bulk 

(+8%) en stukgoed (+6%).

INNOVATIE
Vliegtuigbouwer Boeing heeft 

de eerste testvluchten uitge-

voerd met een innovatieve 

drone. Het toestel is bedoeld om 

vracht te vervoeren en kostte 

slechts drie maanden om te 

bouwen. Het toestel is ruim 4,5 

meter lang, 5,5 meter breed en 

1,2 meter hoog. De drone weegt 

zelf 339 kilogram en kan een 

vracht vervoeren van maximaal 

226 kilo. Het toestel is onder 

andere bedoeld als leerproject.

WEGVERVOER
De criminaliteit op truckparking 

Hazeldonk is de afgelopen tijd 

gehalveerd. Dat meldt het Logis-

tic Center Hazeldonk-Meer. 

Oorzaak hiervan zijn de diverse 

beveiligingsmaatregelen. 

Hazeldonk was een beruchte 

grensovergang. Het stond 

jarenlang in de top-3 van meest 

criminele parkeerplaatsen. 

Ladingdiefstal was schering en 

inslag. In 2016 werd in totaal 

226 maal aangifte gedaan.

HAVENS
De goederenoverslag in de 

havens van Groningen Seaports, 

Delfzijl en Eemshaven, is vorig 

jaar met ongeveer 6% gegroeid 

tot een nieuw record van 12,4 

miljoen ton. Delfzijl was goed 

voor 5,8 miljoen ton. Eemshaven 

verwerkte 6,6 miljoen ton. Het 

is het vierde achtereenvolgende 

jaar dat de havenbeheerder een 

hoger overslagcijfer kan melden. 

Zo werd in 2013 nog maar zeven 

miljoen ton verwerkt. 

KORT

vrouw toe. ‘Trucks zijn in die 
periode tot driemaal zo zwaar ge-
worden.’
In totaal gaat het om zo’n tachtig 
projecten verspreid over het land. 
Enkele voorbeelden zijn het vervan-
gen van twee beweegbare houten 
dekken van de Van Brienenoord-
brug en het aanbrengen van een 
nieuwe stalen klep op de Papen-
drechtse brug. Van Nieuwenhuizen 
weet dat de infraprojecten hinder 
voor het verkeer gaan opleveren. De 
onderhoudsopgave wordt aange-
grepen om te verduurzamen en 
nieuwe technologieën toe te pas-
sen. Denk aan energieneutrale 
bruggen en sluizen en het herge-
bruik van materiaal. Ook wordt 
voorgesorteerd op de komst van 
slimme voertuigen.

TOM VAN GURP

Tientallen bruggen, tunnels en vi-
aducten worden de komende ja-
ren onder handen genomen. 
Rijkswaterstaat noemt het de 
grootste onderhoudsopgave ooit.

De investeringen worden geschat 
op zo’n 10,2 miljard euro, waarbij de 
nadruk ligt op infraconstructies in 
de provincie Zuid-Holland. Dat 
heeft minister van Cora van Nieu-
wenhuizen (Infrastructuur  en Wa-
terstaat) woensdag bekendge-
maakt. Veel infrastructuur is aan 
vervanging toe. De constructies 
stammen vaak uit de jaren ’50 en ’60 
en onderhoud is daarom noodzake-
lijk. ‘Het verkeer is sindsdien ver-
achtvoudigd’, licht de bewinds-

den in Bangladesh en Pakistan, waar 
‘de werkomstandigheden bijzonder 
slecht zijn’ en ‘dit proces ernstige 
schade aan het milieu veroorzaakt’, 
schrijft de Noorse Investeringsbank 
die het fonds beheert in een toelich-
ting.
De NGO Shipbreaking Platform, die 
zich al jaren inspant om beaching 
tegen te gaan, laat weten verheugd 
te zijn over het besluit. ‘Dit is de eer-
ste keer dat rederijen door een in-
vesteringsfonds worden uitgeslo-
ten vanwege hun beklagenswaardige 
sloopactiviteiten, en komende van 
het grootste investeringsfonds in de 
wereld zendt dit een krachtig sig-
naal uit naar andere fondsen om
te volgen’, zegt oprichter en direc-
teur Ingvild Jenssen van de organi-
satie.

TOBIAS PIEFFERS

’s Werelds grootste investerings-
fonds, het Noorse staatsfonds 
Government Pension Fund Glo-
bal, heeft vier rederijen uit zijn 
portfolio geschrapt vanwege bea-
ching.

Evergreen Marine, Korea Line en de 
Thaise rederijen Precious Shipping 
en Thoresen Thai Agencies PCL zijn 
geschrapt uit het portfolio van het 
fonds, dat een totale waarde heeft 
van omgerekend 873 miljard euro. 
Een vijfde rederij, het Zuid-Ko-
reaanse Pan Ocean, is onder obser-
vatie geplaatst. 
De bedrijven zijn geschrapt omdat 
zij de afgelopen jaren oude schepen 
hebben laten slopen op sloopstran-

INFRASTRUCTUUR SLOOPSTRANDEN

Miljardenonderhoud  
bruggen en tunnels

Staatsfonds bant
rederijen om beaching 

Een groot verlies, tenzij onze Britse 

vrienden van gedachten veranderen.

Conservatieve partij de steun voor 
uittreding afneemt. Ook partijlei-
der May heeft in die functie waar-
schijnlijk haar langste tijd gehad. 

Wat ze in de afgelopen periode 
heeft bereikt, is alvast een versoe-
peling van de Brexit-voorwaarden. 
De bijzondere positie van Noord-
Ierland, dat zijn grenzen met Ier-
land zoveel mogelijk open wil hou-

den, wordt gerespecteerd. Het liefst 
wil zowel het VK als de EU dat 
grensformaliteiten ook elders tot 
een minimum worden beperkt. Dat 
is goed nieuws voor onder meer de 
transportsector en de onderlinge 
handel. Van een ‘harde Brexit’ is al-
lang geen sprake meer.
Beide blokken – EU en VK – hebben, 
met de nu wel min of meer afge-
sproken overgangsperiode, de in-
terpretatie van het Verdrag van Lis-
sabon fl ink opgerekt. Dat verdrag 
voorziet immers helemaal niet in 
zo’n ‘transitie’. ‘Out is out’, luidt de 
verdragstekst vrij vertaald. Maar de 
Unie vindt het best hiermee wat te 
morrelen en voor het VK ontstaat 
ruimte om de Brexit uit te stellen 
en, zo mogelijk, af te blazen.

FOLKERT NICOLAI

De uittreding van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie 
gaat nog jaren duren. Het is zelfs 
mogelijk dat van uitstel afstel 
komt.
 
De Europese Unie wil haar deur 
voor de Britten wagenwijd open-
houden, zelfs als het Verenigd Ko-
ninkrijk zou besluiten de Unie te 
verlaten. De president van de Raad 
van Ministers van de Unie, Donald 
Tusk, sluit zelfs niet eens uit dat het 
VK op zijn schreden terugkeert en 
uiteindelijk afziet van een ‘Brexit’.
Als het Britse vertrek uit de Unie ‘een 
realiteit wordt’, zo zei Tusk onlangs, 
‘met al zijn negatieve gevolgen’, is 
dat een groot verlies voor de EU ‘ten-
zij onze Britse vrienden van gedach-
te veranderen’. De Unie is alvast ak-
koord met een ‘overgangstermijn’ na 
de datum van 29 maart 2019, waarop 
de Britse uittreding formeel, twee 
jaar na de inwerkingtreding van arti-
kel 50 van het Verdrag van Lissabon, 
zou moeten plaatsvinden.
Ook in het Verenigd Koninkrijk 
wordt uitgegaan van een overgangs-
periode, die twee jaar zou kunnen 
duren. Het land heeft die tijd nodig 
om, in geval van een Brexit, han-
delsakkoorden met een lange reeks 
staten te kunnen sluiten. Intussen 
wordt het steeds duidelijker dat de 
grote partijen in het Britse parle-
ment – de Conservatieven, Labour, 
de Democratic Party – van de hele 
gedachte van Brexit af willen.

Herbenoemingen
De jongste herschikking in het kabi-
net van premier Theresa May duidt 
daar nog niet op. Ze heeft in haar 
kernkabinet bijvoorbeeld Boris 
Johnson, een krachtig voorstander 
van de Brexit, op zijn post gehand-
haafd. Ook David Davis, die met 
EU-onderhandelaar Michel Barnier 
tot concrete afspraken probeert te 

komen over de uittreding en de con-
sequenties daarvan voor de onder-
linge handel en douaneafspraken, 
bleef op zijn post. Beide ‘herbenoe-

mingen’ moeten vooral onderstre-
pen dat een Brexit, waarvoor een 
nipte meerderheid van de Britten 
zich heeft uitgesproken, nog steeds 
serieus wordt voorbereid.
De werkelijkheid is dat binnen de 

ONDERHANDELINGEN  Overgangsperiode waarin de deur open blijft 

Brexit: uitstel, of afstel

Beeld: Flickr/Duncan Hall
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Tekort aan chauffeurs
loopt fl ink op 

Zaventem bestrijdt 
wachttijden met app 

VS: barrières weg voor 
zelfrijdende trucks

Meer goederenvervoer 
via binnenvaart 

WEGVERVOER
Steeds meer transportbedrijven 

hebben last van een gebrek aan 

chauffeurs. Het tekort aan 

truckers loopt sinds 2016 fl ink 

op, constateert uitkeringsin-

stantie UWV. Alleen in Gronin-

gen zijn nog redelijk makkelijk 

vrachtwagenchauffeurs te 

vinden. Elders in het land is de 

arbeidsmarkt krap tot zeer krap. 

Vooral voor het binnenlands 

vervoer is een groot tekort aan 

truckers. Aan het einde van het 

derde kwartaal van 2017 waren 

er zevenduizend vacatures. 

LUCHTVRACHT
Brussels Airport (Zaventem) 

heeft een aparte app geïntrodu-

ceerd voor wegvervoerders. 

Truckers kunnen daarmee slots 

boeken bij de vrachtafhande-

laars. Zo hoopt de luchthavendi-

rectie de lange wachttijden bij 

het afl everen en ophalen van la-

ding te reduceren. De zogeheten 

Brussels Airport’s Slot Booking 

App is te vinden op het BRU-

Cloud platform. Zeven partijen 

zijn betrokken bij de start-up.

WEGVERVOER
De Amerikaanse autoriteiten 

willen de weg vrijmaken voor 

zelfrijdende trucks. Dat meldde 

de Amerikaanse transportminis-

ter Elaine Chao zondag tijdens 

een autoshow in Detroit. Ze wil 

deze zomer met een eerste 

herziening komen van de regels 

voor zelfrijdende voertuigen. 

Vorig jaar werd afgesproken om 

zelfrijdende trucks voorlopig 

tegen te houden, uit angst voor 

banenverlies. 

CBS
Binnenvaartschepen hebben in 

2017 ruim 368 miljoen ton 

goederen vervoerd over de 

Nederlandse wateren, een groei 

met bijna 5% ten opzichte van 

2007. Dat maakte het CBS 

bekend. Driekwart van die 

goederen (276 miljoen ton) 

werd vervoerd door Nederland-

se schepen. Buitenlandse 

schepen op de binnenwateren 

varen doorgaans onder een 

Belgische of Duitse vlag. 

KORT

twee chauff eurshotels gaat bouwen. 
Geen slecht idee, aangezien andere 
mogelijkheden nog beperkt zijn. ‘Er 
zijn enkele beveiligde parkeerplaat-
sen, maar te weinig om plaats te bie-
den aan alle chauff eurs’, aldus een 
woordvoerder van belangenvereni-
ging TLN.

Motie
Daar komt wellicht verandering in. 
De Tweede Kamer nam onlangs een 
motie aan waarin het kabinet werd 
opgeroepen om voor meer goede en 
veilige truckparkings te zorgen. Het 
kan echter nog wel even duren voor-
dat deze parkeerplaatsen er zijn. 
Tot die tijd moeten de wegvervoer-
ders dus op zoek naar andere alter-
natieven.
En dat valt niet mee, denkt TLN. ‘Er 
zijn wel hotels waar je als chauff eur 
kunt overnachten, maar daar ont-
breekt het aan goede parkeerplaat-
sen. Een chauff eur moet dus eerst 
zijn truck op een beveiligde par-
keerplaats zetten en vervolgens van 
daar naar het hotel komen. Dat 
vergt een hoop extra planning voor 
de werkgever.’ 
Daarom zou de brancheorganisatie 
graag zien dat chauff eurs eens in de 
vier weken hun weekendrust wél in 
de cabine mogen doorbrengen. ‘Dat 
zou het probleem al deels oplossen, 
mits het kan op een goede parkeer-
plaats, met bijvoorbeeld goede sani-
taire voorzieningen. Zo’n maatregel 
moet wel vanuit Brussel komen, an-
ders worden we de parkeerplaats 
van Europa.’

TOM VAN GURP

De ILT gaat vanaf begin februari 
boetes uitdelen als chauff eurs 
hun weekendrust in de cabine 
doorbrengen. De verantwoorde-
lijkheid om chauff eurs alternatie-
ven te bieden ligt bij de werkge-
ver. En die moeten creatief zijn, 
want er zijn nog weinig opties.
 
Eind vorig jaar oordeelde het Euro-
pees Hof dat de verplichte wekelijk-
se weekendrust van 45 uur niet uit-
sluitend in de cabine mag worden 
doorgebracht. Inspectiedienst ILT 
kondigde meteen daarna aan met 
ingang van 2018 te gaan handhaven. 
Daarbij neemt ze nu dus één maand 
overgangstermijn in acht, alvorens 
te beboeten.
Om vrachtwagenchauff eurs en hun 
werkgevers erop attent te maken 
dat de regels zijn veranderd, ging de 
nieuwe minister van Infrastructuur 
en Waterstaat Cora van Nieuwen-
huizen zondag 14 januari op pad. Bij 
verzorgingsplaats De Hoeken aan 
de A16, een populaire plek voor 
chauff eurs, deelde ze folders uit.
De fl yeractie maakt deel uit van een 
breder pakket maatregelen. De con-
trole-instantie en het ministerie ge-
bruiken deze maand om betrokken 
bedrijven en organisaties te infor-
meren. Het ministerie heeft in dit 
verband ook contact met branche-
verenigingen en werkgevers uit het 
buitenland.
Dat hobbels moeten worden over-
wonnen, bleek wel tijdens het fl ye-

ren. Nederlandse chauff eurs waren 
er nauwelijks. De bestuurders kwa-
men vooral uit landen als Slowakije, 
Roemenië, Polen en Hongarije. 
Enigszins verbaasd kregen ze de fol-
der in hun handen gedrukt. Daar 
stond de boodschap gelukkig wel in 
zeven vreemde talen op: Engels, 
Frans, Roemeens, Pools, Hongaars, 
Litouws en Bulgaars.
De nieuwe regels moeten ervoor 
zorgen dat chauff eurs op een pret-

tigere manier de verplichte week-
endrust van 45 uur doorbrengen. 
‘Ook willen we voorkomen dat on-
veilige situaties ontstaan, doordat 
het overvol wordt op de parkeer-
plaatsen en voertuigen worden ge-
parkeerd op uitvoegstroken en 
vluchtstroken’, legt Van Nieuwen-
huizen uit.

Waterbed
In Duitsland en België is het door-
brengen van de weekendrust al eni-
ge tijd verboden en wordt er ook op 
gecontroleerd. In Nederland was 
dit lange tijd niet zo, waardoor een 
waterbedeff ect optrad in de grens-
regio. ‘Dat willen we nu aanpakken 

door middel van controles’, aldus 
de bewindsvrouw.
Maar hoe kun je zien dat een chauf-
feur daadwerkelijk aan zijn lange 
rust bezig is? ‘We gaan het gesprek 
aan met de chauff eurs’, zegt Sander 
van Geel van de ILT. ‘We maken ze 
erop attent dat het verboden is en 
dat hun werkgever verplicht is om 
een alternatief te regelen. Daar-
naast kunnen we informatie afl ezen 
uit de tachograaf. Zo kun je een in-

schatting maken of een chauff eur 
inderdaad aan zijn 45-uursperiode 
bezig is.’ Tevens wordt overlegd 
met controle-instanties uit andere 
landen om te zien hoe zij dit aan-
pakken.
De ILT heeft er vertrouwen in dat 
werkgevers alternatieven beden-
ken. ‘Zij zullen daar creatief in zijn. 
Als ze het niet regelen, krijgen ze 
namelijk 1.500 euro boete. Boven-
dien zat dit eraan te komen. Dus 
waarschijnlijk hebben velen al nage-
dacht over oplossingen.’
Dat hebben sommige bedrijven in-
derdaad gedaan. Zo werd vorige 
week bekend dat het in Nederland 
en Polen gevestigde Don Trucking 

Er zijn wel hotels, maar daar ontbreekt 

het aan goede parkeerplaatsen.

Minister Van Nieuwenhuizen deelt folders uit op een verzorgingsplaats langs de A16. Foto: Tom van Gurp

WEGVERVOER  Werkgevers moeten creatief zijn bij verbod op doorbrengen weekendrust in truck

Boetes voor cabineslapen
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JOHN VERSLEIJEN

Tjeerd Middelkoop (52) is na de 
verkoop van zijn logistiek bedrijf 
Middelkoop Duiven aan plaatsge-
noot Visser dit jaar begonnen met 
Big Parcel BV. 

Middelkoop, die 35 jaar lang was 
verbonden aan het familiebedrijf 
D.J. Middelkoop & Zn uit Nieuw- 
Vennep, gaat zich met het nieuwe 
bedrijf vooral richten op particulie-
ren die grote pakketten willen ver-
sturen. Allereerst in Nederland, 
maar het buitenland wordt op ter-
mijn ook niet uitgesloten.
Daarbij maakt Big Parcel BV niet 
gebruik van eigen vervoer maar van 
een landelijk netwerk van trans-
portbedrijven. Volgens Middel-
koop lopen particulieren bij het 
versturen van grote zendingen zo-
als koelkasten of meubels vaak te-
gen grote logistieke problemen 
aan. Via het bemiddelen van be-
schikbare laadruimte in vrachtwa-
gens van derden, waarop steevast 
een dubbele bemanning rijdt, wil 
Middelkoop een nieuw en goed-
koop alternatief bieden in de sterk 
expanderende pakketmarkt, zegt 
hij. Daarbij hebben de wegvervoer-
ders het grote voordeel dat hun 
laadruimte beter wordt  benut te-
gen relatief lage extra kosten. ‘Ze 

hebben extra inkomsten op hun 
auto die toch al rijdt. Wij plannen 
in het systeem van de vervoerder. 
Het enige dat zij hoeven te leveren 
is een auto en bemanning’, stelt 
Middelkoop in een toelichting op 
de plannen. De overige activiteiten 
rondom het pakketvervoer van gro-
te zendingen, regelt Big Parcel. Het 
gaat daarbij onder meer om de fac-
turatie, klantenservice, creditering, 
verzekering en schadeafhandeling, 
stelt hij. ‘Big Parcel is verder 100% 
verantwoordelijk voor het trans-
port’, voegt de voormalige wegver-
voerder eraan toe. 

Adviesbureau
Behalve de reguliere transportbe-
drijven nodigt Middelkoop ook an-
dere bedrijven en zelfs consumen-
ten uit om zich als transporteur in 
te zetten voor het nieuwe pakket-
netwerk. ‘Komt er een elektricien 
met een bestelbus langs Utrecht en 
kan hij bijvoorbeeld een oude piano 
meenemen? Hij kan zich bij ons 
aanmelden. Hetzelfde geldt voor 
een particulier met een grote be-
stelauto.’
Middelkoop bezit naast Big Parcel 
ook het bedrijf Middelkoop Advies-
bureau, dat mkb-ondernemers in de 
transportsector bijstaat met speci-
fi eke kennis en ervaring van de 
branche. 

NIEUW BEDRIJF

Trucker Middelkoop 
begint Big Parcel BV

De Amsterdamse havensector pro-
fi teerde vooral van een toename van 
de aan- en afvoer van olieproducten 
(4%) en agribulk (5%) naar respec-
tievelijk 44,4 miljoen ton en 8,3 mil-
joen ton, aldus Overtoom. De ove-
rige natte bulk, zoals chemische 
basisproducten, liet daarentegen 
een forse afname zien van 27% naar 
2,2 miljoen ton. 
De omstreden kolenoverslag in de 
Amsterdamse haven slonk ook in 
2017. Dit keer was de afname gering 
met 3% naar 15,8 miljoen ton. De 
overige droge bulk, waaronder de 
aan- en afvoer van bouwmaterialen, 
ontwikkelde zich positief met 12% 
naar 8,1 miljoen ton, terwijl het con-
tainersegment met 600.000 teu 
stagneerde op hetzelfde niveau als 
in 2016. Ro/ro en stukgoed kwam uit 

De goederenoverslag van de vier 
havens aan het Noordzeekanaal 
heeft in 2017 voor het eerst de his-
torische grens van 100 miljoen 
ton gepasseerd.

Dat meldde topman Koen Over-
toom van Havenbedrijf Amsterdam 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de havenregio. De goederenover-
slag in de eigen Amsterdamse ha-
ven, hoofdzakelijk benzine en 
steenkool, liet met 2,5% naar 81,3 
miljoen ton ook groei zien. Zeeha-
ven IJmuiden was met 18,5 miljoen 
ton (inclusief de kolen en staalover-
slag bij Tata-Steel) goed voor een 
groei van 7%. De kleine havens van 
Beverwijk (800.000 ton) en Zaan-
dam (300.000 ton) lieten een groei 
zien van respectievelijk 6% en 35%.

op 1,9 miljoen ton (11%).
Overtoom sprak tijdens de receptie 
de hoop uit dat de havensector in 
dit gemeentelijk verkiezingsjaar 
meer duidelijkheid krijgt van de 
plaatselijke politiek in een groot 
aantal lopende dossiers. Behalve de 
verplaatsing van de cruiseterminal, 
gaat het om de bouw van een IJ-
brug en de ontruiming van het 
ADM-terrein, dat nu nog door kra-
kers wordt bezet. Ook de woning-
bouwplannen van de gemeente in 
de haven zorgen voor veel onrust bij 
het bedrijfsleven en uitstel van in-
vesteringsplannen, stelt hij. 
Overtoom is verder bezig om met 
Haven IJmuiden de Averijhaven in 
Velsen in te richten als off shoreba-
sis voor toekomstige windparken in 
de Noordzee. JV 

RECORDOVERSLAG

Havens Noordzeekanaal passeren 
grens van 100 miljoen ton lading

Foto: Middelkoop Adviesgroep
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was de grootste groei te vinden bij 
de verbinding tussen Kiel en Vero-
na, gevolgd door de service tussen 
Kiel en Triest. Naar eigen zeggen le-
vert de haven ‘daarmee een belang-
rijke bijdrage aan de verduurzaming 
van het achterlandtransport’. Om in 
het gecombineerde vervoer verder 
te groeien, investeren de havenau-
toriteiten fors in de spoorfacilitei-
ten. Een van de terminals krijgt een 
extra spoor en het rangeerterrein 
wordt gemoderniseerd.

Investeringen
Er zijn meer investeringen gepland. 
Zo moet dit jaar gestart worden met 

De ontwikkeling op de route Kiel-
Sint-Petersburg liet een bovenge-
middelde groei zien; de hoeveelheid 
vervoerde lading steeg met 20%. Als 
we kijken naar de resultaten van de 
hele haven, dan zien we de grootste 
relatieve groei bij de overslag van 
bulkgoederen, die 24% hoger lag 
dan in het jaar 2016.
Positief was verder de groei in het 
gecombineerde vervoer spoor/
schip. Hier mocht de haven zich 
verheugen in een plus van 9,5%. De 
spoorterminals brachten 32.104 
trailers en containers over van en 
op treinwagons. Gekeken naar de 
verschillende spoorverbindingen, 

De haven van Kiel investeerde afgelopen jaar fors in terminalcapaciteit. Foto: Haven Kiel

MELS DEES

Drie kleinere Duitse havens 
maakten hun resultaten over 2017 
bekend. Zowel in Kiel als in
Rostock en Lübeck was sprake 
van groei – hoewel niet in alle seg-
menten.

In de haven van Lübeck was in 2017 
sprake van een omslag: de dalende 
trend in de goederenoverslag is ge-
stopt. Afgelopen jaar werd 21,8 mil-
joen ton overgeslagen, wat neer-
komt op een stijging van 4,5% in 
vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar. De weg naar boven werd 
vooral ingezet door het aantal trai-
lers en vrachtwagens in het ro/ro-
segment, dat 716.000 eenheden 
wist over te slaan. Terwijl het aan-
tal vrachtwagens met 3% slechts 
licht steeg, steeg het aantal trailers 
met 20%. Ook de overslag van 
nieuwe personenauto’s steeg en 
kwam uit op 70.000, een toename 
van 7%.

Record in Kiel
In de kleinere zeehaven van Kiel 
werd vorig jaar voor het eerst de 
grens van 7 miljoen ton overschre-
den. In totaal kwam de overslag uit 
op 7,44 miljoen ton, een plus van 
14,3% in vergelijking met 2016. 
Nooit eerder haalde Kiel een zo 
goed resultaat. Vooral de ontwikke-
lingen bij de terminal die houtpro-
ducten afhandelt, vallen op. De ha-
ven investeerde afgelopen jaar fors 
in deze terminal. 
Net als in Lübeck zijn ook in Kiel de 
veerverbindingen van groot belang, 
met name naar Scandinavië (daar 
gaat het specifi ek om houtproduc-
ten) en naar de Baltische staten en 
Rusland. Samen zijn deze ro/ro- en 
andere veerbootgerelateerde activi-
teiten goed voor vier vijfde van alle 
havenactiviteiten. In dit segment 
boekte Kiel een groei van 12,3%.

RESULTATEN  Slechte oogst heeft invloed op overslag massagoed

Noord-Duitse havens 
NIEUWSBLAD TRANSPORT 18-24 JANUARI 2018
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Het luchtvrachtvervoer piekt al 
bijna anderhalf jaar maar in de or-
derboeken van de vliegtuigfabri-
kanten over 2017 voor nieuwe 
vrachtvliegtuigen is die hausse 
niet merkbaar. 

Dat is de opmerkelijke conclusie 
van onderzoek van de Amerikaanse 
luchtvrachtanalist Cargofacts.
Volgens luchtvaartorganisatie IATA 
was 2017 met een volumegroei van 
bijna 10% het beste jaar voor de 
luchtvrachtsector sinds de crisis 
van 2010. Ook voor dit jaar wordt 
een forse groei verwacht, maar dat 
optimisme valt niet terug te zien in 
het aantal bestellingen voor freigh-
ters bij Airbus en Boeing in 2017. 
Nog maar een schamele tien freigh-
ters werden er vorig jaar bij de twee 
bedrijven besteld, aldus Cargofacts. 
Normaliter zouden dat er op basis 
van gegevens over de laatste zes jaar 
zeker 26 moeten zijn besteld, con-
stateert de analist.
De oorzaak voor het uitblijven van 
de orders moet volgens Cargofacts 
deels worden gezocht in de huiver 
bij luchtvaartmaatschappijen om 
geld te steken in nieuwe freighters  
die al gauw een kwart miljard dollar 
per stuk kosten als het om een 
vrachtjumbo of B777F gaat. Behalve 

de kosten schrikt ook het feit af dat 
de overcapaciteit in de markt de 
vrachttarieven jarenlang op een 
laag niveau heeft gehouden. 

Atlas Air
Veel luchtvaartmaatschappijen 
hebben daarom gekozen voor een 
nieuwe vrachtstrategie waar de 
vrachtruimte op de passagiersvlieg-
tuigen centraal staat. Verder heb-
ben de vliegbedrijven in de tweede 
helft van 2017 nog kunnen putten  
uit een reservoir aan oude B747-
400ERF’s die na de crisis van 2010 
naar de woestijn waren verbannen.  
Andere  maatschappijen zoals Ca-
thay, Asiana en Suparna huren 
steeds meer in bij chartermaat-
schappijen als Atlas Air om de te-
korten aan te vullen.  
Cargofacts vreest dat de rek aan ex-
tra capaciteit er in de loop van dit 
jaar wel uit is. ‘Er kunnen niet meer 
oude freighters uit de woestijn wor-
den gehaald en de passagiersvlieg-
tuigen en charterbedrijven zitten 
ook vol, aldus de consultant. Lucht-
vaartmaatschappijen zullen dan ook 
in de loop van 2018 zich genoodzaakt 
zien weer vrachtvliegtuigen te gaan 
bestellen of passagiersvliegtuigen 
om te laten bouwen tot freighters, 
concludeert Cargofacts. JV

VRACHTVLIEGTUIGEN

Foto: Aviation24

Overslagrecord maar 
bijna lege orderboeken

De Amerikaanse doe-het-zelfke-
ten Home Depot zou XPO Logis-
tics willen overnemen, meldden 
bronnen twee weken geleden. Ex-
perts moeten het nog maar zien. 

Home Depot zou met de koop niet 
alleen een marktpositie willen ver-
werven in de mondiale expeditie-
markt, maar ook willen voorkomen 
dat XPO Logistics in handen valt 
van internetreus Amazon. De ge-
ruchten stuwden het aandeel van de 
logistiek dienstverlener op Wall 
Street met bijna 15% omhoog. XPO, 
dat in 2011 het levenslicht zag, is nu 
rond de 11 miljard dollar waard.
De Britse analist en pakketautori-
teit ParcelHero noemt een koop van 
XPO Logistics door de Amerikaanse 
doe-het-zelfketen ‘hoogst onwaar-

markten. Daarbij heeft XPO aange-
geven over een oorlogskas van 15 
miljard dollar te beschikken voor 
een volgende overnameronde. 
De experts wijzen er ook op dat 
Home Depot zich vooral wil ver-
sterken in de logistiekmarkt met  
koeriersdiensten rond de zogehe-
ten ‘laatste mijl’. Juist in dat seg-
ment is XPO Logistics, dat groot is 
in de contractlogistiek, een kleine 
speler. Slechts 6% van de activitei-
ten van XPO zijn gerelateerd aan die 
markt, aldus ParcelHero. ‘De syner-
gievoordelen van een overname 
zouden dan ook uiterst gering zijn.’
XPO werd drie jaar geleden een we-
reldspeler via de overnames van het 
Franse Norbert Dentressangle en 
het Amerikaanse Con-Way voor in 
totaal vijf miljard dollar. JV

EXPEDITIE

Experts zetten vraagtekens
bij overname XPO Logistics

schijnlijk’. De consultant voegt er-
aan toe dat een overname ook bij-
zonderlijk schadelijk zou zijn voor 
een groot aantal klanten van XPO, 
die juist in de bouwsector moeten 
worden gezocht, zoals de Britse 
winkelketen B&Q. De grootgrutter 
Iceland en autofabrikant Ford zijn 
ook verladers die veel contractlo-
gistiek afnemen van XPO. 
De Amerikaanse logistieke analist  
Stifel acht een koop ook ‘niet waar-
schijnlijk’, maar verwacht dat los 
van de overnamegeruchten de 
beurskoers van XPO Logistics dit 
jaar door het dak gaat en van de  hui-
dige 92,5 dollar per aandeel naar 120 
dollar zal stijgen. Sterk expanderen-
de expediteurs zoals het Deense 
DSV en XPO Logistics behoren tot 
de lievelingen van de fi nanciële XPO is 11 miljard dollar waard en analisten verwachten een stijging. Foto: NT Archief

de aanleg van een landstroomfacili-
teit voor de ferry’s. Met de bouw van 
deze installatie is een investering 
van een miljoen euro gemoeid en hij 

moet begin 2019 klaar zijn.
100.000 ton meer goederen dan in 
2016 wist de haven van Rostock 

over te slaan, waardoor het jaarto-
taal uitkwam op 26,9 miljoen ton. 
Met dit resultaat wist de haven voor 
het vijfde jaar op rij te groeien. Wor-

den kleinere havens in de omgeving 
van Rostock, zoals de visserijhaven 
en de Yara-chemiehaven, meege-

Kiel laat een forse groei zien in 

gecombineerd vervoer.

teld, dan bereikten de havens aan de 
rivier de Warnow een recordresul-
taat van 28,8 miljoen ton.

Gemengd resultaat
In Rostock viel de balans echter niet 
onverdeeld positief uit. De sterke 
groei in het ro/ro-segment (+4% 
naar 16,6 miljoen ton) kon het ver-
lies bij de overslag van droge bulk 
maar net compenseren. Door slech-
te oogsten werd in 2017 600.000 
ton tarwe minder via Rostock geëx-
porteerd. Het verwerken van graan 
(in totaal 2,8 miljoen ton) is het be-
langrijkste bulksegment van de zee-
haven van Rostock. Ook de overslag 
van cement daalde fors: 26% min-
der dan vorig jaar. 
Nog dramatischer ging het bij de 
overslag van stukgoed, die ruim 
50% lager uitkwam dan vorig jaar. 
Vooral bedrijven die zich bezighou-
den met off shore wind waren veel 
minder actief.
Bij de rollende lading (vrachtwa-
gens, trailers en personenwagens) 
werd meer vracht gegenereerd. Op-
vallend was de stijging bij de over-
slag van vrachtwagens, die 8% hoger 
uitkwam dan in 2016. In totaal wer-
den 383.373 voertuigen van en naar 
Noord-Europa afgehandeld. In 2016 
kwam dat aantal uit op 354.170. 
Doordat ook de overslag van trailers 
en personenauto’s steeg, boekte de 
complete afhandeling van rollende 
lading een plus van maar liefst 62%.
Afgelopen jaar investeerden de ha-
venautoriteiten in Rostock 17 mil-
joen euro in de modernisering en 
uitbreiding van de infrastructuur. In 
de jaren die nog resten tot het 60ste 
jubileum in 2020 wordt deze som 
nog verdubbeld. Vooral het uitdie-
pen van een aantal aanlegplaatsen 
naar 16,5 meter zal worden uitge-
voerd. Eenzelfde diepgang moet het 
kanaal tussen Rostock en de zee 
krijgen, maar die investering wordt 
door de regioregering betaald.

groeien fors
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Daarvoor waren ze wel herhaalde-
lijk gewaarschuwd door slotcoör-
dinator Caroline Ditvoorst, ‘maar 
wellicht had zij met iets meer na-
druk aan de bel moeten trekken’, 

aldus Aris. De standaardbrieven 
met de waarschuwing van de slot-
coördinator had de vrachtsector 
ook in eerdere jaargangen ontvan-
gen en toen was het altijd dankzij 

JOHN VERSLEIJEN

Het was een gedurfde vraag die 
voorzitter Ivo Aris van vracht-
koepel ACN tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst van de belan-
genorganisatie opwierp: wie was 
er eigenlijk voor verantwoorde-
lijk dat de vrachtsector in het na-
jaar van 2017 plotseling een deel 
van de vrachtslots kwijtraakte? 

De schuldvraag hadden de bran-
cheorganisatie en hijzelf enkele 
maanden voor zich uitgeschoven, 
omdat er allereerst een noodver-
band moest worden aangelegd 
om nog wat van de verloren 
vrachtrechten voor de sector 
veilig te stellen voor het lopende 
winterseizoen. Die oplossing werd 

in de vorm van een local rule 
met de hulp van de KLM vlak voor 
de kerstdagen gevonden. Van 
alle onbenutte slots op de lucht-
haven valt via die regeling, die nog 
door minister Cora van Nieuwen-
huizen moet worden goedgekeurd, 
25% toe aan de vrachtsector. 
Dit compromis zorgt er tegelijker-
tijd voor dat de KLM met het 
Russische AirBridgeCargo geen 
afzonderlijke commerciële deal 
behoeft uit te onderhandelen 
om een dreigende boycot van het 
Russische luchtruim te voor-
komen. Die overeenkomst zou 
betekenen dat de Russische vracht-
maatschappij via een zogeheten 
codeshare-overeenkomst gebruik 
zou maken van slots van de KLM.
Nu langzaam de rust is terugge-

keerd rond de beperkte vrachtslots 
heeft Aris acht factoren gevonden 
waardoor het na de zomer zo gron-
dig mis ging met de slots op Schip-
hol voor de vrachtsector. Het was 
volgens hem een optelsom van 
miscommunicatie, misverstanden, 
onvoldoende alertheid en ook een 
aanzienlijke portie onverschillig-
heid van alle betrokkenen in de 
luchtvrachtketen: van de airlines 
en de luchthaven tot de Nederland-
se slotcoördinator, die uiteindelijk 
de vrachtvluchten toewijst. ‘Alle 
partijen hebben steken laten val-
len’, vatte Aris het gezamenlijk fa-
len samen. Om die conclusie enigs-
zins te verzachten, wees hij er ook 
op dat Schiphol in het honderdjarig 
bestaan nog nooit echt vol heeft 
gezeten. ‘We werden met z’n allen 

geconfronteerd met iets wat we 
nog nooit hebben meegemaakt.’
Daarnaast hebben de vrachtmaat-
schappijen zich volgens de ACN-
topman onvoldoende gerealiseerd 

dat het niet nakomen van de 
80%-regel van de EU/IATA bij slot-
schaarste automatisch betekent 
dat zij de historische vliegrechten 
op Schiphol zouden verliezen. 

Schiphol heeft dit in het 100-jarig 

bestaan nog nooit meegemaakt.

‘Alle partijen op Schiphol hebben st
SCHULDVRAAG  Luchtvrachtsector wil lessen trekken uit debacle rond het verlies aan vrachtvluchten in najaar 2017

Voorzitter Ivo Aris van luchtvrachtkoepel ACN: ’Wellicht had de slotcoördinator met iets meer nadruk aan de bel moeten trekken.’ Foto’s: ACN
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het vinden van restcapaciteit met 
een sisser afgelopen. De vracht-
maatschappijen hadden ook in de 
aanloop naar het winterseizoen 
weinig reden tot zorgen. Schiphol 
had eerder in het voorjaar gewaar-
schuwd dat het tekort aan capaci-
teit gevolgen zou krijgen voor de 
vrachtsector, maar pas in 2018 – en 
niet in het najaar van 2017. Pas aan 
het eind van de zomer vorig jaar 
belde een medewerker van de 
vrachtafdeling van de luchthaven 
de airlines op met de boodschap 
dat de capaciteitsproblemen zich 
al in de laatste maanden van het 
jaar zouden aandienen. Het resul-
taat was paniek in de sector, span-
ningen tussen de vrachtcarriers en 
KLM, die net grotendeels afscheid 
had genomen van de vrachtvlieg-

tuigen, een uittocht van vracht-
vluchten, ontslagaanvragen bij af-
handelaar Menzies en een 
hulpkreet van de sector naar Den 
Haag voor extra noodmaatregelen.

Verdringing 
Meer transparantie, alertheid en 
een betere communicatie moeten 
in de toekomst zorgen dat de sec-
tor op tijd kan inspelen op een 
dreigend verlies aan vrachtvluch-
ten, geeft de ACN-voorzitter aan. 
Groot probleem daarbij blijft dat in 
het huidige slotsysteem de vracht-
vluchten een groot nadeel hebben 
tegenover de passagiersvluchten. 
‘Om vrachtvluchten rendabel te 
maken worden routes vaak op het 
laatste moment gewijzigd zodat 
niet altijd voldaan kan worden aan 

de punctualiteitseis van 80%, stelt 
hij. Dat betekent automatisch een 
verder verlies van historische 
vliegrechten op Schiphol in de toe-
komst voor de vrachtsector en een 
verdringing van de vrachtvluchten 
op de luchthaven.’ De nieuwe local 
rule biedt daarop geen antwoord, 
zegt hij. ‘Die biedt alleen soelaas 
voor de korte termijn. We zullen 
als vrachtgemeenschap meer op de 
bal moeten gaan zitten en kijken 
hoe we in de toekomst de schaarste 
beter kunnen verdelen’, voegt Aris 
eraan toe. De nadere invulling van 
die strategie laat hij over aan de 
nieuwe ACN-directeur Maarten 
van As, die in februari aantreedt en 
naast een nieuwe vrachtkoepel 2.0 
‘onze man in Den Haag moet wor-
den.’ 

teken laten vallen’

‘Pijnlijk, dat verlies 
aan vrachtvluchten’
Gemengde gevoelens bij vracht-
directeur Jonas van Stekelenburg 
van Schiphol bij zijn terugblik op 
het ‘turbulente’ jaar 2017.
 
‘Er is sprake van een nieuw vracht-
record, terwijl tegelijkertijd vracht-
maatschappijen weg moeten van-
wege het tekort aan capaciteit. Dat 
is pijnlijk en heel vervelend omdat 
je er als luchthaven niets aan kunt 
doen.’ Hij zegt dat de luchthaven 

‘geen idee’ had hoe de vrachtvluch-
ten konden worden beschermd 
toen de slotschaarste toesloeg in 
het najaar. Voor de vrachtbaas is 
2017 dan ook een ‘belangrijk leer-
jaar’ geweest, ‘waarbij mijn 77-jarige 
moeder nu ook weet wat een local 
rule is’. Voor hem is het duidelijk 
dat er een nieuw systeem moet ko-
men dat eff ectief de schaarste aan 
slots zal verdelen. ‘Mijn rol daarin 
zal vooral het goed informeren zijn.’

SCHIPHOL

KLM grote afwezige 
vrachtborrel Schiphol
KLM Cargo, een van de founding 
fathers van de Nederlandse lucht-
vrachtkoepel ACN, schitterde 
door afwezigheid op de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie van de belan-
genbehartiger. Is er dan toch 
sprake van een breuk tussen de 
homecarrier en de luchtvracht-
sector?
 
De enige KLM’ers die het glas hie-
ven op het nieuwe vrachtjaar waren 
oudgedienden zoals Sjaak Hofstra, 
het voormalige hoofd van KLM Car-
go Nederland. De KLM-veteraan 
was verrast over het collectief weg-
blijven van hun opvolgers. ‘Vroeger 
liep hier elke vrachtmanager van 
KLM Cargo rond. Het zijn blijkbaar 
toch heel andere tijden’, constateer-
de Hofstra, die zelf ooit aan de wieg 
stond van de ACN. 
Dat het niet echt boterde tussen de 
brancheorganisatie en KLM Cargo 
werd al in het najaar van 2017 duide-
lijk bij de jaarvergadering van de be-
langenbehartiger, toen vrachtbaas 
Marcel de Nooijer van Air France-
KLM en Martinair uit het ACN-be-
stuur stapte. Offi  cieel vanwege een 
drukke werkagenda van de topman, 
maar binnenskamers zou de KLM 
aanstoot hebben genomen aan het 
feit dat ACN het opnam voor de bui-
tenlandse vrachtcarriers toen die in 
het najaar van 2017 een groot aantal 
vrachtslots verloren op Schiphol. 
De KLM vond dat het verlies van die 
vrachtslots geheel te wijten was aan 
het onvermogen van die carriers zelf 
om te voldoen aan de 80%-regels van 
de EU/IATA, zegt een bron dicht bij 
het ACN-bestuur. ‘Deze partijen dan 
ook nog helpen via een oproep aan 
Den Haag voor extra slots ging de 
maatschappij te ver. Dat de ACN dat 
wel heeft gedaan neemt de KLM de 
belangenorganisatie nu kwalijk’, al-
dus de bron. De luchtvaartmaat-
schappij schaarde zich dan ook als 
enige grote vrachtpartij op Schiphol 
niet achter de gezamenlijke actie van 
ACN. Dat leidde over en weer tot 
fricties binnen het ACN-bestuur.
Daarbij speelde ook een rol dat de 
KLM-groep op vrachtgebied niet ge-
raakt werd door het verlies aan 
vrachtslots. Terwijl een aantal 
vrachtmaatschappijen de helft van 

hun landingsrechten verloren, was 
de schade voor KLM Cargo en Mar-
tinair niet groot. Daar was geen spra-
ke van het verlies van historische 
vrachtslots en zorgde een andere 
strategie, waarbij de resterende vier 
vrachtvliegtuigen geheel in dienst 
staan van een belly-strategie, niet 
voor capaciteitsproblemen op Schip-
hol. Niet voor niets constateerde 
vrachtbaas De Nooijer tegenover 
deze krant dat het verlies aan vracht-
vluchten geen probleem is. ‘Er is vol-
doende capaciteit op onze passa-
giersvliegtuigen’, aldus de KLM’er. 
Topman Pieter Elbers wees er bijna 
tegelijkertijd op dat ‘wat goed is voor 
de KLM ook goed is voor de ACN’. 
Die opmerking schoot vervolgens 
ACN-voorzitter Ivo Aris in het ver-
keerde keelgat. Hij draaide die uit-
spraak liever om. ‘Je kunt dan ook 
zeggen dat wat goed is voor de ACN 
ook goed is voor de KLM.’ 
De irritatie over en weer lijkt nu ge-
zorgd te hebben voor het wegblijven 
van de complete management-top 
van KLM Cargo op de recente nieuw-
jaarsborrel. Daarnaast ontbrak KLM 
voor het eerst als gulle sponsor van 
het jaarlijkse ACN-evenement. 
Aris zegt in een reactie niet te weten 
wat de precieze reden is voor het 
wegblijven van de KLM. ‘Dat weet ik 
niet. Ze zullen wel hun redenen 
hebben. Formeel zijn ze nog steeds 
lid van ons’, verzekert hij. Volgens 
een andere bron wil de KLM zich nu 
‘distantiëren’ van de luchtvrachtor-
ganisatie. 

Polderoverleg
Wat de gevolgen zullen zijn als er in-
derdaad sprake is van een breuk, is 
nog moeilijk in te schatten. De KLM 
was altijd een trouwe geldschieter 
van ACN. Daarnaast kan het polder-
overleg binnen de luchtvrachtsec-
tor door het wegblijven van een van 
de grote spelers een fl inke deuk op-
lopen. Ook heeft de branche de 
KLM hard nodig in de versterkte 
vrachtlobby naar Den Haag. Niet 
voor niets kwam de nieuwe local 
rule voor de vrachtvluchten op 
Schiphol uit de koker van de KLM. 
‘Zonder hen was dat niet gelukt. Ze 
hebben ons hier op de korte termijn 
wel gered’, aldus Aris.

BREUK OF NIET?
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Zwarte doos 
van ‘Sanchi’ 

gehaald

Het lijken beelden uit een horrorfi lm. 
Grijs geblakerd drijft de ‘Sanchi’ 
stuurloos op zee, de verf volledig van 
de romp gebeten. Terwijl vanaf het 
voorschip nog vlammen en giftige 
rookwolken de lucht inslaan, zijn red-

dingswerkers op het achterdek bezig met een zoekactie. 
Er worden twee lichamen aangetroff en in een reddings-
boot. Mogelijkheid om binnen in de accommodatie ver-
der te zoeken naar andere opvarenden is er niet. Hoe-
wel het vuur er is geblust, is de temperatuur er nog 
steeds te hoog. Wel slagen de reddingswerkers erin om 
de brug te bereiken en daar de voyage data recorder, een 
soort zwarte doos, te bemachtigen.  
Het is de laatste keer dat reddingswerkers voet aan 
boord zetten. De volgende dag, op 14 januari, wordt het 
schip opgeschud door een explosie en zinkt naar de bo-
dem. 
Het is een scenario waarvoor gevreesd werd, want nu 
het schip is gezonken kan de olielekkage nauwelijks on-
der controle worden gehouden. Binnen enkele uren na 
zinken was er volgens Chinese staatsmedia al een olie-
vlek van tien vierkante kilometer ontstaan.
Inmiddels is de vlammenzee die de ‘Sanchi’ na het zin-

ken op zee achterliet geblust. De vraag is nu hoe ernstig 
de milieuschade zal zijn. 
De ’Sanchi’ had 136.000 ton aan aardgascondensaat aan 
boord, een licht type olie. Door die hoeveelheid wordt 
in media de vergelijking gemaakt met ongevallen zoals 
de ‘Exxon Valdez’, die in Alaska op een rif voer en ruim 
40.000 kuub olie in lekte. Maar die vergelijking gaat 
niet op, stelt Marieke Zeinstra, senior onderzoeker van 
het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu en Veiligheids-
management olie- en chemicaliënrampbestrijding op 
zee van NHL Stenden Hogeschool. 
‘De Exxon Valdez vervoerde ruwe aardolie. Dat is van 
die zwarte, plakkerige olie die als een dikke laag op het 
water blijft liggen en, tenzij deze wordt opgeruimd, niet 
snel afbreekt. In tegenstelling tot ruwe aardolie bestaat 
aardgascondensaat niet uit grote, maar juist uit kleine 
koolwaterstofmoleculen die wel gemakkelijk oplossen 
in water en verdampen’, zegt zij. 

Giftig
In die zin zal de ‘Sanchi’ geen soortgelijke milieuramp 
veroorzaken. ‘Bij een olieramp gaan dieren vooral dood 
doordat zij besmeurd raken met de dikke laag olie’, zegt 
Zeinstra. ‘Dat zal nu niet het geval zijn.’ Toch kan de im-

De overslag van bulk is een 

traditioneel segment in de 

mix aan lading die in 

havens verwerkt wordt. 

Juist nu is de vraag actueel 

hoe de overslag van een 

aantal droge en natte 

bulkproducten zich gaat 

ontwikkelen – de 

energietransitie zal effect 

hebben op de volumes 

steenkool en brandstof die 

overgeslagen worden.

Aan de hand van de 

situatie in Amsterdam 

gaan we dieper op deze 

ontwikkelingen in. 

Daarnaast schetsen we 

hoe de logisiek rond de 

levering van kerosine aan 

de luchthavens eruit ziet.
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Media grijpen iedere uiting aan om het ongeval te ver-
klaren. Zo berichtte de Wall Street Journal dat de sche-
pen een aantal uur voor het ongeval stopten met het 
uitzenden van een AIS-signaal en dat het onduidelijk 
was of daar sprake was van een storing, of dat de syste-
men opzettelijk waren uitgeschakeld. 

Sensatiezucht
Voormalig zeeman en maritiem journalist Mikhail Voy-
tenko, bekend van het Maritime Bulletin en redacteur 
bij AIS-tracking website Fleetmon, wijst die kritiek van 
de hand als sensatiezucht. ‘Het is vrij normaal dat er ga-
ten in een AIS-track zitten, zeker op open zee als het 
signaal via satellieten loopt’, schrijft hij in een publieke 
reactie op het artikel.
Volgens hem staan er, gebaseerd op AIS-gegevens en de 
schade aan de schepen, twee dingen buiten kijf. De ‘CF 
Crystal’ heeft de ‘Sanchi’ geramd en gelet op het Ver-
drag inzake de Internationale Bepalingen ter Voorko-
ming van Aanvaring op Zee (BVA) was de tanker uit-
wijkplichtig. Dat wil niet zeggen dat de tanker ook per 
se hoofdschuldige is, omdat niet bekend is wat er aan 
onderlinge communicatie is uitgewisseld. Daarover  
kan de ‘zwarte doos’ opheldering bieden.

Het is onduidelijk hoeveel 

brandstof aan boord was.

Foto: ANP/EPA

pact op de directe omgeving rond het schip groot zijn, 
omdat condensaat erg giftig is, aldus de onderzoekster.
Zuid-Koreaanse overheidsvertegenwoordigers zeiden 
eerder al tegen Reuters dat de brandstof van het schip, 
doorgaans zware stookolie, de grootste bron van zor-
gen is als het schip zinkt. Die zal niet zoals het conden-
saat verdampen.
Het is nog onduidelijk hoeveel brandstof het schip aan 
boord had en of het al lekt. Als de tanks in tact zijn ge-
bleven is er volgens Zeinstra goede kans dat de brand-
stof op zijn plek blijft zitten. ‘Een bergingsbedrijf kan 
die dan leegpompen’, zegt zij. ‘Dat is wel noodzakelijk, 
anders kan het door corrosie na verloop van tijd alsnog 
vrijkomen.’ 
De ‘Sanchi’, eigendom van Irans grootste tankerrederij 
National Iranian Tanker Company (NITC),  was vanuit 
Iran op weg naar Zuid-Korea toen ze op 6 januari op de 
Oost-Chinese Zee, zo’n 300 kilometer ten oosten van 
Shanghai, door nog onbekende oorzaak in aanvaring 
kwam met de bulkcarrier ‘CF Crystal’, die een lading 
graan vervoerde van de Verenigde Staten naar China en 
vaart voor Shanghai CP International Shipmanagement 
& Broker Company. 
Geen van de 32 opvarenden, dertig Iraniërs en twee 

Bengalen, lijkt het ongeval te hebben overleefd. Slechts 
drie lichamen zijn er tot dusver geborgen en de hoop op 
overlevenden is opgegeven. In Iran hebben nabestaan-
den woedend gereageerd. Zij verwijten hun overheid te 
laat in actie te zijn gekomen. 
De 21-koppige bemanning van de bulkcarrier bleef on-

gedeerd. Het schip kon ondanks een zwaar beschadigde 
boeg kort na het ongeval op eigen kracht naar een an-
kerplaats nabij de Chinese havenstad Zoushan varen, 
waar het verder wordt geïnspecteerd. 
Een vraag die ondertussen blijft spelen is hoe dit onge-
val heeft kunnen gebeuren. Gezien de hedendaagse 
technologie zou een dergelijke aanvaring op open zee 
theoretisch gezien nooit meer mogen voorkomen.

TOBIAS PIEFFERS

Nog net voor olietanker 
‘Sanchi’ ten onder ging en 
niets meer dan een zee van 
vlammen achterliet, 
slaagden reddingswerkers 
erin de zwarte doos van het 
schip te halen. Die kan 
verklaren waardoor het mis 
ging. 
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De grootste dagelijkse nieuwsbrief 

in transport en logistiek: 

www.nieuwsbladtransport.nl/nieuwsbrief T oen nog gevreesd werd dat ‘de Russen 
zouden komen’, werden diverse onder-
grondse pijpleidingnetwerken aange-
legd in Europa. Dat moest zorgen voor 
genoeg brandstof voor onder meer mi-
litaire vliegvelden, in geval van een cri-

sis. In totaal gaat het om tienduizend kilometer pijplei-
ding, verspreid over tien netwerken, met een capaciteit 
van ruim vier miljoen kubieke meter. Deze netwerken 
verbinden militaire en civiele vliegvelden met onder 
andere raffi  naderijen, zeehavens, opslagfaciliteiten en 
tankstations voor treinen en vrachtwagens.
Belangrijkste en grootste pijpleidingsysteem is het 
CEPS (Central Europe Pipeline System), dat door Ne-
derland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk 
loopt. Totale lengte hiervan is ongeveer 5.300 kilome-
ter, waarvan er zeshonderd in ons land liggen. Het be-
heer van dit systeem is in handen van de Navo zelf. 

Kosten
In 1959 werd besloten dat dit systeem ook voor private 
doeleinden kon worden ingezet. Daardoor mochten 
commerciële vliegvelden de pijpleidingen ook gebrui-
ken, mits de militaire behoeften voorrang zouden krij-
gen als dat nodig was. De openstelling voor niet-militair 
gebruik zorgde ervoor dat het netwerk te betalen bleef. 
De Navo zou anders in haar eentje de onderhouds- en 
beheerkosten moeten ophoesten.
Niet alleen Schiphol werd erop aangesloten, ook de 
vliegvelden in Brussel, Frankfurt, Luxemburg-stad en 
het Zwitserse Zürich laten hun kerosine erdoorheen 
stromen. De meeste andere Nederlandse luchthavens 
maken niet of nauwelijks gebruik van het ondergrondse 
netwerk. Wel vloeien er onder meer benzine en diesel 
door de maximaal dertig centimeter brede leidingen.
Deze buizen lopen vanuit de havens van Amsterdam en 
Rotterdam naar Schiphol. Zo is er een rechtstreekse 
verbinding tussen raffi  naderijen in het Rotterdamse
havengebied en het Amsterdamse vliegveld. Ook de 
hoofdstedelijke haven is via pijpleidingen verbonden 
met haar luchtvaartbroer. Onder andere opslagtermi-
nal-uitbater Oiltanking pompt de kerosine vanuit zijn 
eigen depots naar Schiphol, via een zestien kilometer 
lange ondergrondse leiding. De luchthaven krijgt onge-
veer de helft van zijn benodigde brandstof geleverd 
vanuit het Amsterdamse havengebied. 

Schepen
In het verleden werd de brandstof met schepen aange-
voerd. Via twee waterwegen, namelijk de Gouwe en de 

Overblijfse
voor brand
TOM VAN GURP

Miljoenen liters kerosine komen 

en gaan dagelijks op Schiphol. 

Met ruim duizend 

vliegbewegingen per dag is de 

brandstofvoorziening dan ook 

een essentieel onderdeel van 

de luchthaven. Maar hoe 

worden al die toestellen van 

brandstof voorzien? Een restant 

van de Koude Oorlog blijkt een 

belangrijke rol te spelen. 
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De leidingen lopen van de 

havens naar het vliegveld.

el Koude Oorlog onmisbaar 
dstofvoorziening Schiphol

met eventuele calamiteiten op dit gebied. Het vervoer 
van brandstof en het terrein van Schiphol worden 24 
uur per dag, zeven dagen per week in de gaten gehou-
den door camera’s.

Snelheid
De brandstof wordt met een snelheid van zo’n 3.200 li-
ter per minuut, of wel zestig liter per seconde, het vlieg-
tuig in gespoten. Dit is ook nodig, aangezien een groot 
passagiersvliegtuig voor bijvoorbeeld een interconti-
nentale vlucht niet zelden tussen de honderd- en hon-
derdvijftigduizend liter kerosine aan boord moet heb-
ben. Het verbruik kan tijdens een vlucht oplopen tot 
vele tientallen liters per minuut. Waarbij uiteraard het 
opstijgen de meeste brandstof vergt. Wie denkt dat een 
vliegtuig veel verbruikt, moet beseff en dat een vracht-
schip met 14.000 teu aan boord zo’n dertien miljoen li-
ter stookolie meeneemt.
Veel tankwagens hebben een lift aan boord. Dit is nodig 
omdat de brandstoftank bij veel vliegtuigen in de vleu-
gels zit, de zogeheten wet wing, die te hoog kan zijn 
voor de wagens. Niet alle vliegtuigen worden bevoor-
raad vanuit het hydrant. Soms wordt de brandstof wel 
degelijk vanuit de tankwagen overgepompt. Dit is nodig 
op plekken waar geen aansluiting is op het ondergrond-
se buizensysteem.
De tankdiensten worden verzorgd door onder meer 
Combined Refueling System en Gezamenlijke Tank-
dienst Schiphol. Gemiddeld tanken dagelijks zeshon-
derd vliegtuigen per dag in totaal zo’n twaalf miljoen li-
ter. Dat betekent een doorstroom van ongeveer vier 
miljard liter per jaar.

kilometer lang, heeft vertakkingen naar grote delen van 
de luchthaven en kent een lange geschiedenis. De eer-
ste voorloper van dit systeem stamt uit 1927. Echter, pas 
in 2013 werd de laatste plek waar passagiers in- en uit-
stappen, de C-pier, aangesloten op dit netwerk. De bui-
zen lopen tot vlakbij de gates. 
Tussen het moment waarop de inzittenden uitstappen 
en dat waarop de volgende groep passagiers het vlieg-
tuig instapt, vindt de tankhandeling plaats. Daarbij 
wordt gebruikgemaakt van een tankwagen. Echter, in 
de meeste gevallen zit er geen brandstof in dit voertuig. 
Het wordt slechts gebruikt om een koppeling te maken 
tussen het hydrant en het toestel.
Om deze verbinding mogelijk te maken heeft de tank-
wagen een slang aan boord. Daarvan wordt het ene uit-
einde aangesloten op het ondergrondse buizensys-
teem, terwijl het andere uiteinde wordt vastgemaakt 
aan het te tanken vliegtuig. Deze slang vormt niet 
slechts de verbinding, maar fi ltert bijvoorbeeld ook de 
kerosine. Tevens wordt bijgehouden hoeveel liter is ge-
tankt. 

Veiligheid
Voordat getankt kan worden, moet het vliegtuig eerst 
geaard worden. Tijdens het vliegen kan een toestel sta-
tisch geladen raken. Dit kan vonken veroorzaken, wat 
uiteraard gevaarlijke situaties oplevert tijdens een 
tankbeurt. Het Algemeen Luchtvaartreglement schrijft 
dan ook voor dat voorafgaand aan elke tankbeurt de 
statische elektriciteit moet worden afgevoerd. 
Alle tankinstallaties zijn voorzien van een noodstop. 
Ook is brandweer van Schiphol getraind om om te gaan 

Met een slang 

wordt de 

verbinding 

gelegd tussen 

het vliegtuig en 

de ondergrondse 

leiding.

Foto: Airline 

Ground Services

Ringvaart, kwamen zo’n vijftien scheepsladingen per 
dag aan. In winterse omstandigheden waren er echter 
ijsbrekers nodig. Bovendien waren omwonenden, over-
heid en de luchthaven zelf er niet gelukkig mee. Daar-
om werd in de jaren ’90 besloten om de aanvoer via 
pijpleidingen te laten lopen. Ook de toevoer van Rot-
terdamse kerosine werd in het laatste decennium van 
de vorige eeuw verplaatst van de scheepvaart naar pijp-
leidingen.
Als de kerosine eenmaal op Schiphol is aangekomen, 
wordt deze tijdelijk opgeslagen. Daar moet de brand-
stof enige tijd bezinken. Ook vinden er kwaliteitscon-
troles plaats. De verantwoordelijkheid voor een goede 

ontvangst, behandeling, coördinatie en distributie is in 
handen van Aircraft Fuel Supply (AFS). Dit bedrijf is 
opgericht door enkele oliemaatschappijen en Air
France-KLM.
Het merendeel van de brandstof wordt vanuit de op-
slagtanks opnieuw een leidingnetwerk ingepompt. Al-
leen gaat het hierbij niet om een Koude Oorlog-over-
blijfsel, maar om een ondergronds buizensysteem van 
Schiphol zelf, het zogeheten hydrant. Dit hydrant is 31 
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1
Hoe is de historische band 
tussen bulk en 

Amsterdam ontstaan?

Sinds omstreeks 1500 is Amsterdam de zeehaven voor 
handel en op- en overslag van bulkgoederen. De sterke 
positie als zeehaven dankt Amsterdam aan de ligging 
aan het IJ, dat destijds rechtstreeks in verbinding stond 
met de Zuiderzee, de Waddenzee én de Noordzee. Via 
de Vecht, de Rijn en de IJssel dreef Amsterdam handel 
met het achterland.
In de loop der tijd is de bereikbaarheid van Amsterdam 
verbeterd door de aanleg van het Noordzeekanaal (in-
gebruikname in 1876) en het Amsterdam-Rijnkanaal 
(1952). Daarnaast investeert Amsterdam sinds 1320, 
toen de aanleg plaatsvond van de eerste havenkade aan 
het Ammerak (het huidige Damrak), in havenkades en 
faciliteiten als lichterplaatsen om schepen te lossen. 
Recent investeerde Havenbedrijf Amsterdam in samen-
werking met Vopak in extra ligplaatsen en een verbe-
terde infrastructuur voor het afhandelen van schepen 
bij de Vopak Terminal Amsterdam Westpoort. Ook 
wordt op de kop van de Afrikahaven een twintigtal ex-
tra ligplaatsen gecreëerd voor barges en kegelschepen.
Komt de nieuwe, getijdeonafhankelijke zeesluis bij 
IJmuiden gereed, dan neemt de aantrekkelijkheid van 
Amsterdam als voorkeurshaven voor bulk verder toe 
(het is dan 24-uurs haven).
 

Amsterdam blijft ook in mode
                                 tijden ‘echte  

Haven voegt LME-

certifi cering toe aan 

bulkpakket.

2
Hoe staat de Amsterdamse 
haven ervoor in termen 

van het behandelen van 
bulkvolumes?

In 2017 is in de Amsterdamse haven ruim 81 miljoen ton 
aan bulkgoederen overgeslagen. Olieproducten, met 45 
miljoen ton, vormen de grootste bulkstroom, gevolgd 
door de drogebulkstroom van kolen en agri-producten 
(met respectievelijk 15 miljoen en 8 miljoen ton). Met 
de aanzienlijke groei van andere bulkstromen is in ge-
noemd jaar een all-time record genoteerd.
De Noordzeekanaal-havens (Amsterdam plus de ha-
vens van IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad) sloegen sa-
men afgelopen jaar ruim 100 miljoen ton over. Het 
kwartet vormt – met een marktaandeel van rond de 8% 
(2017) – de vierde haven van Europa, na Rotterdam, 
Antwerpen en Hamburg.

3 Wat is de economische 
betekenis van bulk voor de 

Amsterdamse haven?

De bulkstromen maken een groot deel uit van de in-
komsten voor de Amsterdamse haven. Meer precies: 
bulk in brede zin is goed voor bijna de gehele op- en 
overslag van het havenbedrijf en levert de grootste bij-
drage aan de verdiensten van Amsterdamse haven, op-
gebouwd uit zeehavengelden en huurinkomsten. Om in 
cijfers te spreken: in 2016 bedroeg de omzet van Haven-
bedrijf Amsterdam 149,1 miljoen euro. Met recht is te 
stellen dat Amsterdam een ‘echte bulkhaven’ is. 

4 Ontvouwen zich door 
ontwikkelingen op de 

wereldwijde bulkmarkt kansen 
voor de Amsterdamse haven?

De Europese afname van kolen biedt ruimte om in te 
zetten op andere ladingstromen, waarbij de opmars van 
breakbulk in het oog springt. Wat aan de groei van de 
overslag van breakbulk, waaronder cacao en (non fer-
ro)metalen, bijdraagt, is de aan Amsterdam onlangs 
toegekende London Metal Exchange (LME)-certifi ce-
ring. Hiermee komt de weg vrij om metaalpakketten via 
de beurs te verhandelen en over te slaan.
De ingebruikname, in 2017, van de vierde overdekte All 
Weather Terminal (AWT4) door VCK Group op de 
Scandia Terminal moet de aanwas in dit segment ver-
der faciliteren. Met de oplevering van de AWT4, gelegen 
in de Suezhaven, werpt Amsterdam zich op als Europa’s 
grootste aanbieder van overdekte overslag.
Tot slot legt de kolenafname een accent op de bouw van 
windparken op de Noordzee, off shore-activiteiten wel-
iswaar die een regionaal karakter hebben en waarvoor 
bedrijfsleven, gemeentes en havenbedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied samen optrekken.
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Sinds er meer dan 750 jaar miljoenen ton van passeert, 

geniet de Amsterdamse haven wereldwijd faam als de 

expert in het behandelen van bulk – waarbinnen cacao, 

agri-producten en brandstof, met name benzine, 

excelleren. Door veranderende markten evenwel dringt de 

vraag zich op hoe lang en hoe fi er de bulkvlag nog boven 

Amsterdam wappert. Zes vragen over verleden, heden en 

toekomst van het samenspel tussen haven en bulk.
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Nijhof-Wassink gaat nauw 

samenwerken met het Belgische 

DBT in het vervoer van veevoe-

ders. DBT Bulkvervoer is specialist 

in het transport van agrarische 

producten in België, Luxemburg 

en Frankrijk. Nijhof-Wassink Feed 

Logistcis is vertegenwoordigd in 

Nederland, België, Duitsland, 

Hongarije en Polen.

Oldenburger Fritom heeft vorige 

week het predicaat Hofl everancier 

ontvangen. Het Veendamse 

bedrijf is in 1917 gestart als een 

traditioneel transportbedrijf 

onder leiding van de familie 

Oldenburger. In honderd jaar tijd 

is het bedrijf uitgegroeid tot een 

innovatieve logistiek dienstverle-

ner. Oldenburger Fritom, met ook 

vestigingen in Emmen en 

Schiphol, is meerdere malen 

onderscheiden voor de bedrijfs-

voering en dienstverlening.  

Wehkamp breidt zijn distributie-

centrum in Zwolle fl ink uit. Naast 

het bestaande dc van 35.000 

vierkante meter verrijst 25.000 

vierkante meter aan nieuwbouw. 

Dat doet Wehkamp in samenwer-

king met WDP, de Belgische 

ontwikkelaar van logistiek 

vastgoed. De twee bedrijven 

steken samen 40 miljoen euro in 

het project op het bedrijventer-

rein Hessenpoort. De uitbreiding 

moet eind dit jaar gereed zijn. In 

Zwolle zal Wehkamp per dag 

200.000 klantenbestellingen 

verwerken. 

Terraq Venlo verruilde onlangs 

een Volvo-truck uit 1999 voor drie 

nieuwe trucks: een Volvo FH 8x4 

tridem en twee Volvo FH 4x2-

trekkers. De Volvo FH 420 8x4 

tridem motorwagen is opge-

bouwd met een kabelsysteem en 

kipinrichting. De nieuwe Volvo FH 

4x2-trekkers worden met 

kipperopleggers ingezet voor met 

name het grindtransport van en 

naar de overslaghaven in Venlo. 

Terraq is producent en leverancier 

van bouwgrondstoffen en 

exploiteert zand- en grindgroeves 

in Nederland en Duitsland. 

Kleijn Transport uit Alblasserdam 

nam onlangs zes Mercedes-Benz 

Actros 1843 LS en vier 1824 LS in 

ontvangst. De trucks worden 

ingezet voor het one-way 

transport van zeecontainers. Ze 

rijden gemiddeld 125.000 km per 

jaar. Kleijn is al vijftig jaar 

gespecialiseerd in koeriersdien-

sten, container- en trailertrans-

porten en zee- en luchtvrachten. 

Het familiebedrijf werd in 1963 

opgericht als eenmanszaak. 

Tegenwoordig beschikt de 

logistiek dienstverlener over een 

opslagloods van 5.000 m2, 210 

medewerkers in dienst en een 

wagenpark van 150 trekkende 

eenheden.  

Ter vervanging van bestaande 

oudere voertuigen en een verdere 

uitbreiding van het wagenpark 

heeft logistiek dienstverlener H.N. 
Post en Zonen uit Pijnacker 

twintig nieuwe DAF trucks 

besteld. De bestelling is een 

vervolg op de recent geleverde 

achttien trucks en zal gefaseerd 

plaatsvinden. Het betreft een 

diversiteit aan uitvoeringen: van 

bakwagens tot 4x2 en 6x2 

trekkers van de modellen CF en XF. 

Een belangrijke tak is die van het 

zeecontainervervoer. Met 

Groot-Rotterdam als basis en een 

groot nationaal en internationaal 

achterland is H.N. Post hier 

dagelijks met gemiddeld zestig 

trucks in actief. 

Baggerbedrijf De Boer uit 

Sliedrecht heeft met de gemeente 

Harlingen een vijfjarig onder-

houdsbaggercontract gesloten 

voor de Friese zeehaven. Het 

contract is gewonnen na een 

aanbesteding waar zeven 

bedrijven aan meededen. De Boer 

werkt al sinds de start van de 

onderneming, veertig jaar 

geleden, samen met de opdracht-

gever. Sleephopperzuiger ‘Adelaar’ 

is sinds die tijd regelmatig in de 

haven om de werkzaamheden uit 

te voeren. 

Kloosterboer Velsen heeft als 

allereerste vrieshuis in Europa het 

hoogst haalbare BREEAM 

certifi caat ‘outstanding’ behaald 

voor de uitbreiding en aanpassing 

van het bestaande vrieshuis. De 

uitbreiding met een oppervlakte 

van 15.000 m2 is zo’n 10% 

energiezuiniger dan vergelijkbare 

projecten. 

BEDRIJFSNIEUWS

5 Zijn er ook ontwikkelingen 
gaande die een gezonde 

toekomst van het overslaan 
van bulk in het Amsterdamse 
havengebied bedreigen?

Het overslaan van (bulk)goederen is en blijft belang-
rijk; Amsterdam is een zeehaven met een specifi eke in-
frastructuur die het grootschalig overslaan van deze 
producten mogelijk maakt. De haven is evenwel in tran-
sitie; naast overslag is het ‘toegevoegde waarde’ die be-
langrijk is.
De huidige bulkstromen in de Amsterdamse haven ken-
nen grotendeels een fossiele oorsprong. De komende 
decennia, is de verwachting, verandert de energiemix; 
de vraag naar fossiele brandstoff en neemt af, de pro-
ductie van herwinbare energie toe. Dit zal zich vooral 
laten voelen in de op- en overslag van kolen. Met haar 
kolenstrategie (2017, waarin de ambitie staat om in 
2030 een kolenvrije haven te zijn) sorteert de Amster-
damse haven hierop voor. Een strategie van diversifi ca-
tie met bestaande en nieuwe klanten sluit hierbij aan. 
De energietransitie en circulaire economie, kortom, 
veranderen op termijn het gezicht van de haven.
Gaan de kolen verdwijnen, de verwachting is dat de 
markt voor olieproducten aantrekt. Daarnaast zal het 
belang voor de haven van andere bulkstromen, zoals 
agri, metaalrecycling, breakbulk, industriemineralen en 
bouwgrondstoff en, zich meer doen gelden.
Vermeldenswaard is dat Hutchison Ports onlangs een 
belang van 50% heeft genomen in TMA Logistics, de 
uitbater van de Amsterdam Container Terminal. De co-
operatie versterkt Amsterdam als logistieke hub, voor 
onder andere off shore, projectladingen en bouwmate-
rialen, als ook de positie ten aanzien van het achterland 
naar Duitsland en China.
 

rne 
bulkhaven’

6 Hoe kleurt de toekomst 
van bulk in de Amsterdamse 

haven?

Rooskleurig. De Amsterdamse haven anticipeert op 
maatschappelijke ontwikkelingen (lees aandacht voor 
de energietransitie en circulaire economie), maar 
bouwt niettemin voort aan haar infrastructuur om een 
rol van betekenis te blijven spelen als internationale 
zeehaven voor de overslag van bulkgoederen.
Saillant zijn de fl inke investeringen in opslagfaciliteiten 
om de positie van Amsterdam als grootste cacaohaven 
in de wereld te handhaven. Veelzeggend ook is dat nieu-
we havenspelers als Zenith Energy en Global Petro 
Storage (GPS) Group fors investeren in extra capaci-
teit. Een even interessante als relevante ontwikkeling is 
de recente aankoop van HoogTij, teneinde de samen-
werking te zoeken met Zaanstad.
Wat de haven siert, is de stijgende populariteit van lng-
bunkering. Zo zijn er vergevorderde plannen om nog dit 
jaar in samenwerking met Titan een lng-bunkerfacili-
teit (voor de bulkvaart) in de haven in te richten.
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Zal Duitsland doorzetten in het beleid 

tegen sjoemeldieselfabrikanten?

FOLKERT NICOLAI

Duitsland stevent af op een nieu-
we regering. Veel zal er niet ver-
anderen, zeker niet op transport-
gebied.

Die Mutti kann weiter regieren. De 
Union van Angela Merkel (CDU en 
CSU) en de SPD van Martin Schulz 
hebben hun ‘Sondierung’ afgeslo-
ten en een coalitie-akkoord aan hun 
partijen voorgelegd. De drie partij-
en hoeven weinig te veranderen aan 
hun beleid, dat immers in de voor-
gaande regeerperiode al vorm heeft 
gekregen. Wanneer de nieuwe coa-
litie aantreedt, is nog onzeker. Er 
wordt van uitgegaan dat in maart 
ook de SPD haar jawoord geeft, tij-
dens een dan te houden partijcon-
gres.
Voor de praktische politiek maakt 
dat weinig uit: de zogenoemde Gro-
Ko (Große Koalition) regeert sinds 
2013 en kan, demissionair of niet, 
gerust nog een paar maanden wach-
ten op de eindbeslissing van partner 
SPD. Bij de sociaal-democraten is in 
de partijraad nog wel wat spektakel 
te verwachten. De partij trok zich na 
haar nederlaag bij de Bondsdagver-
kiezingen aanvankelijk in haar 
schulp terug, maar meldde zich 
weer op het toneel toen de coalitie 
van de Union met de FDP en de 
Groenen mislukte.
Het land moet tenslotte worden ge-
regeerd, vond ook SPD-partijleider 
Martin Schulz, en met de christen-
democraten heeft zijn partij het de 
laatste vier jaar niet zo slecht ge-
daan. Het land heeft sinds enkele ja-
ren een begrotingsoverschot en be-
hoort tot de sterkste groeiers in de 
Europese Unie. Eigenlijk had de 
grote coalitie de – kleine – afstraf-
fi ng bij de verkiezingen niet ver-
diend. De vluchtelingenproblema-
tiek heeft echter, zoals de Duitsers 
het uitdrukken, ‘die Suppe versalzt’.
Over het migratievraagstuk zijn de 
Union en de SPD trouwens nog 
steeds verdeeld en ook binnen de 
Unie (CDU versus CSU) is er on-
enigheid. Het is meer dan waar-
schijnlijk dat dit onderwerp de slui-
ting van een coalitieakkoord de 
komende maanden nog in de weg 
zal zitten. Maar uiteindelijk hebben 
de drie partijen geen zin in weer 
nieuwe verkiezingen, waarbij ze 
niet alleen zetels kunnen verliezen 
(aan bijvoorbeeld Die Linke en de 
rechts-populistische AfD), maar 
ook hun kopstukken: Merkel en 
Schulz.
Wat staat er voor transport en logis-
tiek op het programma nu de huidi-
ge partners hun samenleving in Ber-

lijn nog eens vier jaar voortzetten? 
Geruststellend weinig. Hieronder 
een viertal onderwerpen die de ko-
mende jaren in Berlijn en omgeving 
opnieuw ter tafel komen.
 
1 Milieu en mobiliteit
Union en SPD zijn het hierover vrij-
wel volledig eens. De toltarieven 
voor het wegvervoer zullen worden 
verhoogd op grond van de infl atie-
cijfers (ongeveer 0) plus kostenop-
slag. Binnen de Union is er wrijving 
tussen CDU en CSU. De Beierse 
partij wil dat de ‘Maut’ wordt uitge-
breid tot het hele wegverkeer. De 
CDU is daarvan geen voorstander, 
maar heeft tot dusver de Beierse 
verkeersminister, Alexander Do-
brindt, gevolgd.
Duitsland heeft trouwens in de af-
gelopen kabinetsperiode min of 
meer toestemming losgekregen in 
Brussel voor invoering van een 
‘Pkw-Maut’ voor personenauto’s. 
Of daarvan gebruik wordt gemaakt, 
is nog onduidelijk, want de SPD 
staat niet te springen om de gewone 
burger, al dan niet in ruil voor verla-
ging van vaste lasten voor het voer-
tuig, af te rekenen op het feitelijke 
gebruik van de auto.
Duitsland zal, als er weer een 
Große Koalition aan de macht 
treedt, zeker de ‘Energiewende’ 
doorzetten. Dat was onder bijna 
alle andere regeringen eveneens 
gebeurd. Kerncentrales worden ge-
sloten en hetzelfde geldt op ter-
mijn ook voor kolencentrales. De 
gevolgen daarvan voor het spoor-
vervoer en de binnenvaart laten 
zich uittekenen. Het is onverstan-
dig in nieuwe wagons en binnen-
schepen te investeren die voorna-
melijk voor dit vervoer worden 
ingezet.
Een leuke vraag is of Duitsland zal 
doorzetten in het beleid om de 
machtige autofabrikanten, die we-
reldwijd miljoenen sjoemeldiesels 
op de weg wisten te zetten, tot de 
orde te roepen. De Fransen werken 
aan een plan om alle subsidies voor 
diesel (zoals lagere wegenbelasting 
en accijns) van de weg te halen. In 
Duitsland mag je verwachten dat 
Union en SPD voorlopig de gemid-
delde dieselrijder zullen willen ont-
zien. De Duitsers zullen eerst eens 
rustig wachten tot de Franse resul-
taten van deze politiek op tafel 
dwarrelen.
 
2 Infrastructuur
Een verhaal van vele miljarden. 
Duitsland heeft zijn wegennet ver-
waarloosd; bruggen moeten worden 
gesloten omdat ze op instorten 
staan. In augustus en september 

moesten vele honderden goederen-
treinen naar alternatieve routes 
zoeken doordat bij Rastatt, in de 
deelstaat Baden-Württemberg, de 
aanleg van een spoortunnel volledig 
mislukte. Alleen al de deelstaat 
Noordrijn-Westfalen zal een tiental 

verkeersbruggen moeten vervangen 
en voor naar schatting 30 miljard 
euro in nieuwe wegen moeten in-
vesteren om het wegennet weer op 
orde te brengen.
Pikant is dat ‘NRW’ jarenlang is ge-
leid door een coalitie van SPD en 
Groenen, die door de kiezers in de 
deelstaatverkiezingen genadeloos 
is afgestraft. Die nederlaag heeft de 

SPD zeker ook zetels in Berlijn ge-
kost. Een oorzakelijk verband tus-
sen het echec van de SPD in NRW 
en de gebrekkige infrastructuur is 
er misschien niet, maar het zal de 
CDU vermoedelijk niet zwaar val-
len om de sociaal-democraten in 

deze deelstaat en in andere delen 
van Duitsland voor ingrijpende ver-
betering van infra te winnen.
Het zal de komende jaren, onder 
een ‘GroKo’, gedaan zijn met mega-
lomane projecten, zoals de bouw 
van de nieuwe luchthaven bij Ber-
lijn en het ondergrondse station van 
Stuttgart. Geld daarvoor is er ge-
noeg, maar de besteding ervan is 

Duitsland: 
business 
as usual
FORMATIE  Merkel toch verder met SPD

Merkel en Schulz waren in de campagne geen vrienden, maar gaan het nu toch samen proberen. Foto: ANP/EPA

‘Verschwendung’ gebleken: voor je 
het wist, waren de centen weg.
 
3 Spoor, scheep- en binnenvaart
Wat Duitsland de afgelopen kabi-
netsperiode heeft afgeleerd, is zijn 
weerzin tegen de ‘Gigaliner’, truck-
combinaties van maximaal 25,25 
meter lengte. De ecocombi kan de 
komende jaren, als bewezen veilig 
en effi  ciënt vrachtvervoermiddel, in 
bijna alle deelstaten de weg op. De 
SPD gaat hier niets aan veranderen. 
Voor de binnenvaart is een impuls 
te verwachten.
Een lastig punt blijft de grote 
scheepvaart; beter gezegd de toe-
gankelijkheid van de Noord-Duitse 
havens voor de jongste generaties 
containerschepen. CDU en CSU 
willen de Elbe en de Weser zo snel 
mogelijk bij eb en vloed bevaarbaar 
maken voor reuzenschepen op weg 
naar Hamburg en Bremerhaven. De 
SPD heeft hier een probleem, name-
lijk de keuze tussen de vele werkge-
legenheid die rivierverdieping ople-
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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

Haven in Transitie uitzen-

ding van @openrotterdam  

met daarin ook de rol van 

onze LNG Gate Terminal (@

Gasunie /Vopak) @PortOf-

Rotterdam https://youtu.

be/EuK3D1XCWbc  

@Vopak_Nederland

De Nederlandse #zeevaart 

in cijfers, vandaag: de 

exportwaarde van de 

zeevaart, die op zee 

anti-piraterij bescherming 

verdient #MaritiemeMoni-

tor2017 #VeiligVaren 

#SteunWtBK pic.twitter.

com/JB2eYIlGXF 

@zeevaart

Wauw, wat indrukwekkend 

als dit voorbij je raam komt! 

Zojuist voer de Floatel 

Endurance langs Maassluis, 

onderweg naar 2E Werk-

haven/Damen Verolme/Dok 

7/4550 waar ze tot ong. 

23 februari zal blijven voor 

onderhoud. pic.twitter.

com/0g4rZVRBDl 

@RoyalDirkzwager

De Amsterdamse haven 

heeft deze week een 

LME-certifi cering gekregen. 

Hierdoor kunnen onze 

bedrijven hun positie in de 

ferro en non-ferro markt 

voor short- en deepsea 

versterken.  

@HavenAmsterdam

Containervervoer via de 

binnenvaart (in tonnen) 

ongeveer 1/7 van het totale 

goederenvervoer via de 

binnenvaart. 

@LINc_network

 Ex-wegvervoerder 

Middelkoop begint 

Big Parcel 

 Frankrijk verlaagt 

maximumsnelheid 

 Overslag haven Moerdijk 

groeit 5,5% 

 Meer schepen naar 

Rotterdam 

 Zeven elektrische 

binnenvaartschepen 

voor GVT en Port-Liner 

 Gezonken tanker ‘Sanchi’ 

laat vuurzee achter 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

Wij zijn een modern geoutilleerd middelgroot transportbedrijf, gespecialiseerd in bulk- en 

ferrytransporten naar en vanuit Engeland, met aanvullende logistieke diensten. 

Als gevolg van het aanstaande vertrek van de huidige functionaris zoeken wij een:

CONTROLLER (fulltime)

Wat ga je doen als Controller?

  Je coacht en geeft leiding aan de afdeling 
Finance en bent verantwoordelijk voor de 
salarisverwerking
  Je bent verantwoordelijk voor de periode-
afsluiting (kwaliteit, juistheid, tijdigheid en 
volledigheid)
  Je verzorgt voor de directie en aandeel-
houders de periodieke management-
rapportages inclusief de daarbij behorende 
analyses van de operationele resultaten
  Je stelt de jaarrekeningen op en coördi-
neert de accountantscontrole
  Je bent sparringpartner voor de directie en 
management op alle bedrijfsterreinen
  Je verzorgt investeringsanalyses, interne 
kostenverrekeningen, begrotingen, liquidi-
teitsprognoses en meerjarenplanningen
  Je ontwerpt en beheert management 
informatiesystemen, werkwijzen en  
procedures
  Je blijft op de hoogte van de nieuwste  
ontwikkelingen en trends op financieel, 
fiscaal en subsidie gebied binnen de 
transportsector en vertaalt dit gevraagd en 
ongevraagd naar adviezen voor de directie
  Je maakt deel uit van het management-
team

Functie-eisen

•  Je hebt minimaal een post-HBO controllers opleiding afgerond 
(bijvoorbeeld HOFAM)

•  Een (bijna) afgeronde postdoctorale opleiding RC of RA is een pre
•  Je hebt minimaal 7 tot 10 jaar relevante werkervaring
•  Je kunt zelfstandig werken, bent analytisch en pragmatisch
•  Je hebt een no nonsens houding en communiceert gemakkelijk op 

alle niveaus
•  Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

(in spreken en schrijven)

Wij  bieden

Wij bieden een verantwoordelijke en uitdagende functie in een 
enthousiast team bij een gezond familiebedrijf in een cultuur die zich 
kenmerkt door de waarden oer-Hollands, creatief, ambitieus, gedreven 
en sterk klantgericht. De arbeidsvoorwaarden zijn in overstemming 
met de zwaarte van de functie.

Reactie

Jouw sollicitatie kun je sturen naar mevr. C. van Bentum: 
c.vanbentum@bentum.nl

Int. Transportbedrijf H.J. van Bentum bv
Parallelweg 80 

3931 MT  Woudenberg 

www.bentum.nl
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legenheid die rivierverdieping ople-
vert en de ecologische kant van de 
zaak. De partij moet zich immers 
electoraal de Groenen van het lijf 
houden.
 
4 Europa
Appeltje-eitje, zolang de Union en 
de SPD in Berlijn aan de macht blij-
ven. Deze twee partijen zijn ten 
diepste voor méér Europa. Frau 
Merkel is ongeveer de ongekroonde 
koningin van de EU en kan het uit-
stekend vinden met de Franse pre-
sident, Emmanuel Macron, het duo 
M&M. SPD-voorman Schulz is, 
oud-voorzitter van het Europees 
Parlement immers, een fervente 
Europeaan.
Méér Europa krijgen we trouwens 
niet noodzakelijk. Duitsland zal 
erop aandringen de EU-bureaucra-
tie terug te dringen waar we al die 
regelgeving niet tot de laatste letter 
nodig hebben. Maar ja, Duitsers en 
regeltjes, die vormen sowieso een 
‘GroKo’.
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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 logistiekprofessionals.

• 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

Arriving UFO was een van de titels van de rockband Yes. Meer-
dere bands en fi lms – zoals Star Wars en Star Trek – beschrijven 
ufo’s en andere futuristische fi ctie. Hoewel ik bepaald geen 
liefhebber ben van dergelijke fi lms, is men vrij deze liedjes te 
luisteren of de fi lms te bekijken (in Nederland althans).

Een andere ontwikkeling, die van het UBO-register, is minder 
vrijblijvend. Op grond van Europese regelgeving moet er een 
register komen waarin gegevens van UBO’s – ultimate benefi cial 
owners of uiteindelijk begunstigden – worden opgenomen. Mede 
in het licht van het tegengaan van terrorismefi nanciering en het 
bestrijden van witwaspraktijken lijkt me dit een belangrijk doel. 
Op grond van deze regelgeving moeten lidstaten ervoor zorgen 
dat binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en 
andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele 
informatie over wie hun uiteindelijk begunstigden zijn, inwinnen 
en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uitein-
delijk begunstigden gehouden economische belangen. 

Nederland had de Europese regelgeving al in wetgeving moeten 
omzetten en is naar ik begrijp de laatste hand aan het leggen aan 
een aangepast wetsvoorstel. Eerder is al een versie gedeeld via 
een internetconsultatie. Geïnteresseerden, zoals wetenschap-
pers en adviseurs, konden hun opmerkingen maken. Uit deze 
consultatie bleek dat eigenlijk iedereen tegen de gekozen vorm 
was. Op grond van de Europese richtlijn kan een overheid 
kiezen voor een besloten of een openbaar toegankelijk register. 
Tweederde van de Europese lidstaten heeft gekozen voor een 
besloten register dat alleen toegankelijk is voor autoriteiten, 
meldingsplichtige instanties en personen met een legitiem be-
lang, zeg maar een verdomd goede reden. Landen als Frankrijk 
en Duitsland hebben voor een besloten register gekozen.

Raad eens waarvoor Nederland wil kiezen? Helemaal goed; een 
openbaar register! Iedere onnozele kan de gegevens inzien. 
Volgens het huidige voorstel zijn er voldoende ‘waarborgen’. 
Welke dan? Raadplegers van het register worden geregistreerd 
en moeten een vergoeding betalen. Dit schrikt kwaadwillenden 
toch niet af? Ook is bepaalde informatie niet voor iedereen 
toegankelijk, zoals geboortedatum, burgerservicenummer, 
paspoortgegevens en adres. Oh ja, voor minderjarigen en per-
sonen die worden blootgesteld aan een risico op bijvoorbeeld 
chantage, ontvoering of geweld is er een waarborg. Pff f, geen 
zorgen meer! Alle sloten van de deuren halen en een bordje 
‘geen toegang voor onbevoegden’ op de deur hangen en alle 
woninginbraken zijn verdwenen. Hulde en bloemen!

Hoewel er voldoende manieren zijn voor personen om hun 
vermogen af te schermen en de zoektocht naar een UBO te 
bemoeilijken, zou het veel beter (en goedkoper) zijn als de Ne-
derlandse overheid zich aansluit bij de grote meerderheid van 
de EU-lidstaten: houd het register besloten. De vraag hoe een 
dergelijk register zich verhoudt tot de privacywetgeving en het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hoeft dan ook 
niet meer te worden onderzocht.

Ik ben voor transparantie en uiteraard dienen belasting-
plichtigen de relevante autoriteiten te informeren over hun 
inkomsten en vermogens. Naast dat we belastingdiensten en 
andere overheden namens en op verzoek van onze klanten ook 
regelmatig informeren, geven wij ook vaak UBO-verklaringen 
af aan banken opdat zij eveneens aan de wettelijke verplichtin-
gen kunnen voldoen. Vertrouwelijke informatie mag niet voor 
iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. Ik ben dan ook voor de 
Unidentifi ed Benefi cial Owner. Arriving UFO!

DICK VAN SPRUNDEL, FISCAAL EXPERT 
www.hvstax.nl

Arriving UFO
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drone en bekijkt later de camera-
beelden om zo te tellen. 
‘Wij zijn ook zo begonnen met een 
drone uit de winkel. Voor ons was 
dit een proof of concept, we hebben 
het daarna verder ontwikkeld. De 
software van onze drone is gekop-
peld met die van het warehouse ma-
nagement systeem. Doordat de
drone langs barcodes vliegt, weet hij 
precies waar hij is. Ook worden de 
vormen van de pallets en dozen her-
kend. Net zoals mensen door omge-
vingskernmerken weten waar ze 
zijn, zo weet de drone dat ook.’

Beeldherkenningssoftware
Bruining legt uit hoe de beeldher-
kenning werkt. ‘Ik heb hier een kop-
je met een oortje eraan. Als de ca-
mera dat ziet, herkent de software 
het als een kopje. Maar als je dan een 

ander kopje zonder oortje aanbiedt, 
moet de computer weer opnieuw 
leren dat ook dat een kopje kan zijn. 
Hoe meer je van iets ziet, hoe nauw-
keuriger je het kunt herkennen. 
Daarom willen we ook in zoveel 
mogelijk typen magazijnen tests 
doen. We doen nu bijvoorbeeld 
tests bij een groothandel in cosme-
tica. Daar bleken de lichtinval, de 
omvang van de barcodes en kleur-
stelling anders, waardoor we aan-
passingen moesten doen. En je zit 
met veiligheid; de drone mag bij-
voorbeeld niet tegen de sprinklers 
aanvliegen. Dat moet je verzeke-
ringstechnisch regelen. Uiteindelijk 
moet de drone zonder implementa-
tieperiode in diverse soorten maga-
zijnen bruikbaar zijn. We gaan daar-
om in verschillende Europese 
warehouses testen, bijvoorbeeld bij 

INNOVATIE  Drone op waterstof kan uren vliegen

Goederen tellen zond
MALINI WITLOX

Vliegende distributiecentra en
drones op waterstof die uren kun-
nen vliegen. De logistieke sector 
experimenteert volop. Star Trek 
meets logistics.
 
Doelbewust loopt Arno Bruining 
naar het gangpad toe. In zijn linker-
hand twee oranje pionnen en in zijn 
rechterhand een drone. Hij gebruikt 
de pionnen om het gangpad af te 
zetten. Hier mag als de drone vliegt 
geen warehousepersoneel komen. 
Op zijn tablet drukt hij op enkele 
knopjes. ‘Signaal: uitstekend en ver-
bonden. Start take-off  checks’, geeft 
zijn scherm aan. Hij drukt op een 
knopje en de status van camera, 
sensoren, motor en batterij wordt 
gecontroleerd, waarna ‘Ready to 
Fly’ in beeld verschijnt. De zes pro-
pellers van de drone gaan aan en het 
vliegtuigje stijgt verticaal op en 
vliegt terwijl rode lampjes knippe-
ren de lange gang in, langs pallets 
vol dozen. Het is alsof je een scène 
uit een Star Trek-afl evering bekijkt.
Als de drone klaar is met zijn tocht, 
verbindt hij het vliegtuigje via een 
kabel met zijn computer. Een com-
plex softwareprogramma vertaalt 
de beelden naar data, leest alle ge-
gevens uit en vergelijkt ze met het 
voorraadbeheersysteem. Een gede-
tailleerd overzicht van de goederen 
in het warehouse van Koopman Wa-
rehousing (onderdeel van de Koop-
man Logistics Group) verschijnt. 
‘Met deze drone kun je zeshonderd 
pallets in vijftien tot twintig minu-
ten tellen’, vertelt Bruining. ‘Bij een 
manuele telling ben je snel ander-
half tot twee uur bezig met twee 
personen. Loonkosten zijn duur, je 
bespaart met een drone al snel 30 
tot 40% aan kosten.’

Tests
Bruining is oprichter van Arox 
Smart Technologies. Sinds 2016 
worden met de drones tests uitge-
voerd in het warehouse van Koop-
man in het Groningse Hoogezand. 
Nieuwe proeven in verschillende 
warehouses in heel Europa staan 
echter op stapel, onder meer in ma-
gazijnen van grote elektronicagi-
ganten, farmaceuten en logistiek 
dienstverleners.
Bruining legt uit dat de drone die hij 
nu demonstreert, volledig auto-
noom vliegt en telt. Tests met
drones in warehouses zijn niet 
nieuw meer, maar vaak gaat het om 
een reguliere drone, waar een came-
ra aan vastgebonden is. Een mede-
werker bestuurt dan op afstand de 
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Arno Bruining (links) demonstreert de drone in het warehouse van Koopman. Foto: NT
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Maurice Jansen 
(43) is sinds 1 

januari senior 

researcher en 

business 

developer bij 

Erasmus Urban, 

Port and 

Transport Economics (UPT), het 

expertisecentrum voor onderzoek 

en onderwijs op het gebied van 

stedelijke, haven- en transport-

economische vraagstukken. 

Jansen stond in zijn vorige functie 

bij het Scheepvaart- en Transport 

College aan de basis van de 

professionele masteropleiding 

voor scheepvaart- en transport-

management en organiseerde 

vele openbare masterclasses voor 

jonge haven- en maritieme 

professionals. Daarvoor was hij 

werkzaam bij UTi Worldwide (nu 

DSV) en KPMG Transport & 

Distributie.

 

Sinds 1 januari vervult Frenk 
Snoeck de functie van general 

manager op de eigen terminal 

van Broekman Logistics: Broek-

man Project Services. Voorheen 

was hij werkzaam als branch 

manager forwarding binnen 

Broekman Logistics. Snoeck volgt 

Jos Masselink op die met 

pensioen is gegaan.

Mike Cooper is 

benoemd als 

nieuwe 

algemeen 

directeur van 

Eurostar. Hij 

volgt op 12 

maart Nicolas 
Petrovic op, die algemeen 

directeur van Siemens Frankrijk 

wordt. Cooper is op dit moment 

nog topman van de bezorgdienst 

Yodel.  Daarvoor had hij de leiding 

bij Arriva als plaatsvervangend 

algemeen directeur en directeur 

voor het Europese vasteland.

Johan van 
Oostrom is 

onlangs 

begonnen als 

business 

development 

manager 

benelux bij 

Geodis Contract Logistics in 

Nederland. In deze rol houdt hij 

zich vooral bezig met de uitbrei-

ding van warehousing- en 

transportactiviteiten van contract 

logistics in de Benelux en het 

versterken van partnerships met 

klanten. Zijn standplaats is Venlo. 

Van Oostrom deed de afgelopen 

twintig jaar in de logistiek 

ervaring op bij diverse internatio-

nale logistieke dienstverleners. 

De Etihad 

Aviation Group 

heeft Mark 
Powers 

aangesteld als 

nieuwe group 

chief fi nancial 

offi cer. In zijn 

nieuwe rol is hij verantwoordelijk 

voor het fi nanciële functioneren 

van de vijf divisies van de groep in 

Abu Dhabi: Etihad Airways (de 

nationale luchtvaartmaatschappij 

van de Verenigde Arabische Emi-

raten), Etihad Airways Enginee-

ring, Etihad Airport Services, Hala 

Group en Airline Equity Partners.

Odfjell SE heeft Harald Fotland 
benoemd tot chief operating 

offi cer. Hij moet gaan zorgen voor 

volledige integratie tussen 

scheepsbeheer en commerciële 

activiteiten. Fotland werd in 2010 

stafchef bij Odfjell. 

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

meubelgiganten, elektronicaopslag 
en cold storage. Dat brengt onge-
twijfeld weer nieuwe zaken aan het 
licht.’
In het midden van de drone zit een 
zwart zeskantig blok met aan iedere 
zijde twee oogjes. Daar zitten de 
vier camera’s en hoogtesensoren. 
Onder het blok is ruimte voor de 
brandstoftoevoer. Bij de eerste
drones waren dat accu’s, sinds het 
einde van 2017 gebruikt Arox echter 
waterstofpatronen.

Waterstof
‘Een drone die op een accu vliegt, is 
na ongeveer twintig minuten leeg. 
Wanneer je gebruikmaakt van cen-
trale laadstations is het bij een groot 
warehouse zo vijf minuten vliegen 
vanaf het basisstation naar de gang. 
Dan hou je weinig tijd over. In een 
kwartiertje kun je net één gang tellen 
en dan moet de drone weer terug-
vliegen om opgeladen te worden. We 

hebben daarom naar alternatieven 
gezocht. Op waterstof kan de drone 
uren vliegen. Je kunt dan de hele 
avond of nacht tellen, zonder dat 
personeel nodig is. De drone ver-
trekt zelf vanaf het basisstation. Je 

ziet in de markt ook een andere op-
tie en dat is dat de drone via een laad-
kabel verbonden is met een pomp-
karretje. Maar dan is de fl exibiliteit 
en snelheid beperkt, vind ik.’

Telfouten
Het belang van een goede en regel-
matige voorraadtelling is groot, 

fouten komen eerder aan het licht. 
‘Iets kan op de verkeerde plaats 
worden neergezet, er kan iets ka-
pot vallen wat vervolgens niet goed 
wordt geregistreerd. Maar de ac-
countant wil zeker weten dat de 

voorraad die je opgeeft, ook daad-
werkelijk in het magazijn staat. Die 
garantie kun je alleen geven door te 
tellen. Als je dat zonder drone 
doet, brengt het extra personeels-
kosten en materiaalkosten met 
zich mee. De truck die je gebruikt 
voor het tellen, kun je niet in je 
operatie inzetten.’

er mensenhanden

Star Trek meets logistics.
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20 De Marge

Hester Duursema, directeur van 
Koninklijke BLN-Schuttevaer, 

in Schuttevaer.

De lonen in de 
binnenvaart zijn 
beter dan ooit.

QUOTE VAN DE WEEK
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COLUMN

Een ‘transitieperiode’, noemen overheid en bedrijfsleven het 
graag. Ze willen het doen voorkomen dat dingen veranderen, 
zelfs verbeteren, maar dat er enige tijd overheen kan gaan. 
Zo zijn we nog even bezig met de overschakeling op schone 
energie. In Duitsland noemen we dat zelfs ‘die Wende’: Mutti 
Merkel sluit de kerncentrales, maar is ook niet te beroerd een 
einde te maken aan de winning van bruinkool. In de tussentijd 
moeten we maar fl ink doorgaan met de exploratie van de wind 
en de zon, teneinde de schoorstenen van huizen en fabrieken te 
doen roken.
 
Transitie, Wende... Wat moet je ermee? Deze termen doen 
vermoeden dat we ergens hard aan werken, maar dat de resul-
taten nog even op zich laten wachten. Het is misschien fi jn in 
een ‘transitie’ of ‘eine Wende’ te verkeren. ‘We gaan het anders 
– beter, schoner, eerlijker – aanpakken.’ Je hoort onze Mutti 
zeggen: ‘Wir schaff en das.’ Mag sein, maar hoeveel malen zijn 
we door de geschiedenis – nee, door onszelf – ontgoocheld? 
Een transitieperiode in onze energiehuishouding vergt dat de 
gevestigde maatschappijen in de wereld van de mobiliteit zich 
niet ingraven in hun oude ‘verdienmodel’. De eerste berichten 
zijn weinig bemoedigend. Volgens de grote truckfabrikanten, 
samen goed voor 94% van de markt, zullen dieselvoertuigen 
nog vele jaren het straatbeeld domineren. Deze fabrikanten 
mikken wel op toenemende verkopen van hybride voertuigen, 
die dus ook aardgas verstoken. Scania denkt aan frituurvet en 
houtpulp als bijmengsel voor diesel. Diesel blijft evenwel ef-
fi ciënter en betrouwbaarder voor zware vrachtauto’s, zeggen de 
fabrikanten.
 
Waterstof is ‘hot’, hoewel het eigenlijk heel ‘cool’ is. AkzoNo-
bel begint bijvoorbeeld een waterstoftankstation in Delfzijl, 
om stadsbussen in Groningen en Drenthe van brandstof te 
voorzien, die als residu alleen water produceren. AkzoNobel 
gebruikt ook windenergie om chloor te maken met als afval-
product waterstof. Als waterstof een bijproduct wordt, een 
waardevol restje van het productieproces, gaan we een gouden 
toekomst tegemoet.
 
Het is trouwens niet zo dat pakweg Shell alleen maar de aard-
bodem onderzoekt om op lagen schaliegas te stuiten. Het be-
drijf brengt vijftigduizend zonnepanelen aan in de vestiging op 
het energiecomplex Moerdijk. Die zijn goed voor 20 megawatt, 
op dagen uiteraard waarop het zonnetje zich laat zien. Een 
‘transitie’ of ‘Wende’ is het niet, maar als duizenden bedrijven 
hetzelfde doen, zitten we er ook over twintig jaar nog warmpjes 
bij en is de wereld schoner.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Energiewende

Minstens 24 mensen zijn 
om het leven gekomen 
bij vier ongevallen met 
bulkcarriers en multi-
purposeschepen sinds 
donderdag. De zwaarste 
ramp vond afgelopen 
vrijdag plaats nabij New-
foundland, waar de bulk-
carrier ‘Flare’ in zware 
storm doormidden brak. 
Vier mensen konden 
werden gered, vijftien 
doden zijn geborgen en 
zes man worden nog vermist.
De ramp met de ‘Fare’ roept op-
nieuw vraagtekens op omtrent de 
veiligheid van oude bulkcarriers. 
Het 29.222 dwt metende schip, 
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Tientallen rampdoden op zee
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cies met de ‘Flare’ is ge-
beurd. De Canadese 
kustwacht zegt dat het 
schip slechts kort een 
zwak noodsignaal heeft 
uitgevonden.
Zeven mensen zijn om-
gekomen en twee ande-
ren worden nog vermist 
na het vergaan in zware 
storm van het multi-
purposeschip ‘Agios 
Panteleimon’, afgelo-
pen donderdag bij Sar-

dinië. Op dezelfde dag kwamen ze-
ker twee mensen om toen het 
multi-purposeschip ‘New Baron’ 
bij de Zuid-Koreaanse haven Busan 
zonk.

eigendom van Abta Shipping in 
Limassol, is gebouwd in 1972, 
maar was wel versterkt voor het 
vervoer van ijzererts.
Het is nog niet duidelijk wat er pre-

Nee. Nu lijkt ons een periode van 
nog geen drie jaar kort voor een 
wezenlijke verschuiving, maar de 
onderzoekers zien het genuanceer-
der. ‘In de afgelopen jaren is er niet 
veel voortgang geboekt in het ver-
groten van het aandeel vrouwelijke 
werknemers in transport, hoewel 
dit een prioriteit is van diverse
stakeholders in transportsectoren. 
Dit blijkt uit projecten als Women 
in Rail (Wir), Women employment 
in the Urban Public Transport 
Companies in Europe (WISE), en 
maatregelen door individuele 
transportbedrijven’, heet het in 
een persverklaring.
Dit, terwijl er duidelijke indicaties 
zijn dat het vergroten van het aan-
deel vrouwelijke werknemers diver-
se voordelen brengt. Het belangrijk-
ste voordeel is dat dit het potentiële 
arbeidsbestand vergroot en daar-
mee arbeidstekorten voor sommige 
beroepen worden verminderd. Ook 
die stelling is wellicht niet heel ver-
rassend.

MELS DEES

In een orkest wordt de harp vrij-
wel altijd bespeeld door een 
vrouw, terwijl in de bouw en in 
het transport vooral mannen 
werkzaam zijn. Dat moet anders, 
vinden verschillende partijen.

Nou ja, over de sekse van de solist 
met de harp laten Panteia, Ecorys, 
ISI-Fraunhofer en PwC zich niet uit 
en zwijgen doen ze vooralsnog ook 
over de positie van de vrouwelijke 
werknemer in de bouw, maar het 
ontmanlijken van de transportsec-
tor is voor de onderzoeksinstellin-
gen wél onderwerp van een (waar-
schijnlijk) diepgravende studie – in 
opdracht van de Europese Commis-
sie.
Als u nu denkt: ‘we hadden toch al 
eens een dergelijk onderzoek’, dan 
klopt dat. In 2015, immers, hebben 
Panteia en PwC de studie ‘Analysis 
of the trends and prospects of jobs 
and working conditions in trans-

port’ voltooid. Uit dit onderzoek 
bleek dat het aandeel mannelijke 
werknemers in alle transportsecto-
ren groter is dan in de rest van de 
economie. Ondanks het feit dat ie-
dereen zulks zelf kan constateren, is 
het toch een waardevolle conclusie. 
Deze segregatie, stelt het rapport, 
uit zich namelijk zowel horizontaal 
(in transportsectoren zijn relatief 
meer mannelijke werknemers te 
vinden dan in andere sectoren) als 
verticaal (carrièremogelijkheden 
voor vrouwen zijn beperkt). Vrou-
wen zijn voornamelijk onderverte-
genwoordigd in technische banen 
(bijvoorbeeld chauff eurs) en onge-
veer evenredig vertegenwoordigd 
in kantoorbanen die goede carrière-
mogelijkheden bieden. Vrouwen 
kunnen deze carrièremogelijkhe-
den echter niet goed benutten, 
blijkt uit het feit dat zij onderverte-
genwoordigd zijn in topposities.

Weinig voortgang
Is er sinds 2015 veel veranderd? 

GENDER  Het wil maar niet lukken met dames in de logistiek

Vrouwen zijn schaars in de technische banen, en op kantoor benutten ze de carrièremogelijkheden niet. Foto: Shutterstock

Chauffeuse gezocht

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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