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VRACHTRECORD  In 2017 werd de grens van 100.000 ton geslecht, dit jaar eindigt op 140.000 ton 

‘Maastricht Airport eind 
dit jaar al voor 75% vol’  

Dat is een knelpunt. De  afhandeling 
op Maastricht is snel en goed. Daar-
naast is de connectivity over de weg 
met Schiphol goed.’ 
Inclusief de nieuwe vrachtvluchten 
van Emirates verwerkt Maastricht 
Airport straks zo’n kleine veertig 
vrachtvluchten in de week, waarbij 
Turkish Airlines Cargo goed is voor 
14 diensten, rekent Roeven voor. 
Daarnaast hebben zich ook al nieu-
we partijen gemeld.
Voor de luchthavendirecteur is het 
dan ook zaak om nog dit jaar de 
vrachtcapaciteit uit te bouwen met 
een tweede vrachtloods, een inves-
tering van 7 miljoen euro, en extra 
parkeerplaatsen voor vrachtvlieg-
tuigen.  Samen met de in 2010 opge-
leverde afhandelingsloods kan hij 
dan beschikken over de in het be-

drijfsplan aangegeven mximale af-
handelingscapaciteit van 200.000 
ton. Daarnaast is er nog ruimte om 
50.000 ton zogeheten getruckte 
luchtvracht af te handelen, zegt hij. 
Roeven wil ook de bijna veertig jaar 
oude vrachtloods niet slopen maar 
aanhouden als perishablecentrum.
Hij wijst er daarnaast op dat er, on-
danks de recente vrachtsuccessen, 
nog wel een verlanglijstje is richting 
Den Haag om beter invulling te ge-
ven aan het overheidsbeleid om van 
Maastricht het nationale vrachtal-
ternatief voor het volle Schiphol te 
maken. ‘Daarvoor is het nodig dat er 
onder regie van Schiphol een inte-
graal plan komt om de beschikbare 
capaciteit op de bestaande regiona-
le luchthavens beter te gaan benut-
ten.’

JOHN VERSLEIJEN

Maastricht Airport breekt op 
vrachtgebied record op record. 
Vorig jaar steeg de overslag met 
34% naar 110.000 ton en werd 
voor het eerst de grens van 
100.000 ton overschreden. 

Eind dit jaar moet  de teller op 
140.000 ton staan, verwacht een te-
vreden  algemeen directeur Jos Roe-
ven van de luchthaven. ‘We zitten 
dan voor zo’n 75% vol.’
De 52-jarige airportmanager kon 
deze week de eerste vrachtvluchten 
van EmiratesSkycargo verwelko-
men. Voorlopig gaat het nog om 
twee diensten in de week, maar van-
af het zomerseizoen (25 maart) 
wordt de frequentie verhoogd naar 

dagelijkse vluchten, verzekert Jef-
frey van Haeften, vice-president 
Europe & Global Sales van de 
vrachtmaatschappij uit Dubai. Hij 
sluit daarbij niet uit dat er op ter-
mijn meer vluchten richting Maas-
tricht worden gedirigeerd. ‘We kij-
ken al een hele tijd naar Maastricht 
Airport. Secundaire luchthavens 
maken een soort revival door in Eu-
ropa. Mainports als Schiphol en 
Frankfurt Airport zitten vol of heb-
ben amper afhandelingscapaciteit. 
Maastricht Airport  biedt voor ons 
dan ook met de recente  baanverlen-
ging de noodzakelijke fl exibiliteit.’ 
Daarbij verkoos Emirates de Lim-
burgse luchthaven boven het nabij-
gelegen Luik, zegt hij. ’Natuurlijk is 
Luik 24 uur per dag open, maar het 
grote nadeel is daar de afhandeling. 

De eerste B777F van Emirates Cargo landde deze week op Maastricht Airport. En vertrok na een korte tussenstop vol richting Dubai. Foto: MAA

De douane zoekt momenteel 
naarstig naar vijftig extra per-
soneelsleden. Daarmee wil de 
dienst voorsorteren op de Brexit. 
Volgens verladersorganisatie 
Evofenedex is de uitbreiding te 
klein. Met nieuwe douaniers 
moet de administratieve druk na 
de Brexit worden opgevangen, 
antwoordde staatssecretaris van 
Economische Zaken Mona Keij-
zer op Kamervragen omtrent de 
naderende Brexit. Evofenedex 
meent echter dat er honderden 
extra medewerkers moeten 
komen.

Douane werft voor 
Brexit personeel
BUITENGRENS

duizend containers wist Port 
of Zwolle, het samenwerkings-
verband van de havens van 
Kampen, Meppel en Zwolle, 
vorig jaar over te slaan. Ook de 
overslag van droge en natte bulk 
groeide. Directeur Jeroen van 
den Ende maakte duidelijk dat 
ook een nieuwe ladingstroom 
verwerkt werd: elementen voor 
onshore-windmolens.

131
Goed jaar voor 
Port of Zwolle

De Brennerpas moet minder 
aantrekkelijk worden voor 
vrachtwagens. Dat willen de 
regeringen van Oostenrijk, 
Duitsland en Italië. De pas is 
een veelgebruikte verbinding 
tussen Oostenrijk en Italië, waar 
jaarlijks 2,25 miljoen trucks 
doorheen rijden. Dat aantal 
moet worden teruggedrongen, 
ten faveure van het spoor. De 
ministers van transport van de 
drie eerdergenoemde landen 
zijn hiervoor maandag bijeen-
gekomen om maatregelen te 
bespreken.

‘Minder trucks 
door Brennerpas’
MAATREGELEN

LEES VERDER OP PAGINA 22 
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COMMENTAAR

Ontwikkelaars, makelaars en beleggers in logistiek vastgoed 
maken op het moment gouden tijden door, die conclusie mag 
getrokken worden uit de artikelen die we publiceren in het dos-
sier Logistiek Vastgoed van deze week. Of de data nu afkomstig 
zijn van banken (we halen onderzoeken van BNP Paribas en 
ING aan) of makelaars (zoals Jones Lang LaSalle) of vastgoed-
ondernemingen zelf (we noemen Prologes en WDP): de seinen 
staan op groen.

Nu is de vastgoedsector van oudsher opportunistisch. De pie-
ken zijn hoog, maar de dalen vaak ook diep. Zeker bij een lage 
rentestand stroomt het geld tijdens een hoogconjunctuur mas-
saal naar panden en percelen, met als gevolg forse leegstand en 
waardevermindering tijdens een recessie.

Ook het Belgische Warehouses De Pauw (WDP) kon vorige 
week vrijdag mooie resultaten presenteren – met nog mooiere 
verwachtingen voor 2018. Journalisten die bij de persconferen-
tie aanwezig waren stelden vragen over de hoeveelheid vierkan-
te meter die de markt nog kon verwerken. Niet alleen WDP 
bouwt immers nieuwe dc’s, alle concurrenten doen dat ook.

Angst voor verzadiging lijkt er nog niet te zijn in de sector. De 
economie groeit, de logistieke sector groeit, de bestedingen 
groeien en daarnaast hebben logistieke bedrijven behoefte 
aan ander vastgoed dan vroeger werd gebouwd. Vastgoed dat 
voldoet aan de eisen die e-commerce stelt.

Werd tot voor kort nog regelmatig gesproken over de ontwik-
keling van brownfi elds – inmiddels lijkt die discussie verstomd. 
Oude panden staan leeg, nieuwe dc’s verschijnen op de laatste 
greenfi elds in de logistieke hotspots (Venlo, Tilburg, Schiphol).   

De vastgoedmarkt is een laat-cyclische sector. Tegen de tijd 
dat nieuwe grond is uitgegeven, bouwplannen zijn gemaakt 
en goedgekeurd en het pand is gebouwd én verhuurd, kan de 
economische situatie veranderd zijn. Door een stijgende rente 
bijvoorbeeld, of de gevolgen van de Brexit. 

Geen andere sector werd zo zeer getroff en door de crisis in 
en na 2008 als de bouw- en vastgoedsector. De gevolgen van 
die baisse zijn nog steeds merkbaar en verzoorzaken deels de 
krapte aan woningen, kantoren en ander vastgoed. Enige voor-
zichtigheid bij het al te enthousiast uitgeven van grond en het 
ontwikkelen van panden is bepaald op zijn plaats.

Hoogtij

‘We zien nog heel veel 
handwerk in China’

INTERVIEW  TON VAN DEN HANENBERG, ROTTERDAM UNIVERSITY

MELS DEES

Ingenieur Ton van den Hanen-
berg, docent en onderzoeker aan 
Rotterdam University, onder-
zoekt al geruime tijd welke veran-
deringen de Chinese investerin-
gen in infrastructuur teweeg 
zullen brengen in de goederen-
stromen in Europa c.q. Neder-
land. Inmiddels schaart China 
deze investeringen onder het be-
grip Belt & Road, ook bekend als 
Nieuwe Zijderoute. Met een aan-
tal studenten bezocht Van den 
Hanenberg de Chinese stad 
Chongqing, een hub aan het begin 
van de spoorlijn naar Duisburg. 
Komende week presenteert hij 
het verslag van die reis, hier een 
sneak preview.

De studenten volgen de minor Dis-
tributie. Wat houdt deze minor in?
In de eerste helft van het vierde stu-
diejaar kunnen studenten – en niet 
alleen studenten van onze hoge-
school – zich inschrijven voor een 
minor die 30 studiepunten oplevert. 
De titel van deze minor is Rotter-
dam Distributie. Distributie wordt 
daarin niet alleen lokaal onder-
zocht, denk aan stadsdistributie, 
maar kan ook de verbindingen tus-
sen de zeehavens en het achterland 
betreff en. De minor is gekoppeld 
aan verschillende onderzoekstra-
jecten. Een van de focus-thema’s is 
het One Belt One Road-project.

Dat is al langer een onderzoeks-
onderwerp van Rotterdam Univer-
sity?
Al sinds China begin deze eeuw bui-
ten de eigen grenzen ging investe-
ren onderzoeken we welke gevolgen 
dit heeft voor de logistiek.

Kunt u een opvallend resultaat 
noemen uit eerder onderzoek?
Anderhalf jaar geleden onderzoch-
ten we hoe hoog de waarde van de 
goederen in een container moet zijn 
om transport via het spoor rendabel 
te laten zijn. Dat bleek tussen de 3 
en 4 ton (dollar) te liggen. 

Wat is de meerwaarde van een reis 
voor de studenten?
We willen de studenten de andere 

kant van de route laten zien, en la-
ten ervaren hoe de logistiek in Chi-
na opereert. Daarnaast doen we on-
derzoek ter plaatse, bij deze reis 
ging het om opdrachten van Schip-
hol en van KTZ Express, de nationa-
le spoorwegmaatschappij van Ka-
zachstan, die een belangrijke rol 
speelt in de spoorverbinding tussen 
Europa en China. KTZ wilde weten 
wanneer de trein, vergeleken met 
het schip, break even draait als je 
ook rekening houdt met voor- en 
natransport. Schiphol wilde weten 
welk belang partijen in Chongqing 
toekennen aan luchtvracht en hoe 
luchtvracht naast of in het verleng-
de van de Zijderoute kan worden in-
gezet.

Jullie waren bij het Chongqing City 
Management College (CCMC) te 
gast. Hoe verhouden de logistiekop-
leidingen in China zich tot de onze?
In het Chinese systeem heb je colle-
ges op mbo-niveau, naast de univer-
siteiten die opleiden tot bachelor en 
master. Het CCMC biedt onderwijs 
op mbo-niveau. Het gaat er vooral 
om dat de leerlingen leren hoe ze 
productie- of warehouse-medewer-
kers instrueren. Wij hebben ons 
programma kunnen verbreden door 
bedrijfsbezoeken en hebben ook 
universiteiten bezocht.

De studenten hebben logistieke be-
drijven, warehouses en fabrieken 
bezocht. Wat viel op?
Dat er heel erg veel mensen rondlo-
pen in die ondernemingen. 

Ook in de fabrieken?
Het opvallende was dat je eigenlijk 
geen robots ziet. Zelfs in een auto-
fabriek die we bezochten, herken-
den we heel veel handwerk door 
medewerkers.

Nu zet de Scaniafabriek in Zwolle 
bijvoorbeeld ook weinig robots in. 
Elke vrachtwagen is zo uniek, dat 
een slim en lean productieproces 
met goede medewerkers effi  ciënter 
is dan robots.
Het ging in de fabriek in China om 
standaardauto’s die niet van elkaar 
afweken. Je merkt duidelijk dat de 
lonen er zo laag zijn dat handwerk 
nog mogelijk is.

Welke innovatie viel wel op?
Hier in het Westen wordt vaak ge-
sproken over de transitie naar elek-
trisch rijden en over de opkomst 
van deelauto’s. Wij heben daar in de 
praktijk een combinatie van die 
twee gezien. Elektrische auto’s die 
door de fabrikant verdeeld worden 
over de stad. Als de batterij leeg is, 
na zo’n 150 kilometer, wordt die ge-
wisseld voor een volle. Dat kan bij 
een servicestation van de fabrikant 
en duurt drie minuten. Reserveren 
en betalen gaat met een app.

Hoe ondergingen studenten de Chi-
nese cultuur?
Dat is voor iedereen steeds weer 
een geweldige ervaring. Doordat we 
werden begeleid door buddy’s, stu-
denten van de CCMC, leerden we 
de cultuur goed kennen.

Kun u al een tipje van de sluier op-
lichten als het gaat om de antwoor-
den op de onderzoeksvragen van 
KTZ en Schiphol?
We hebben in het onderzoek voor 
KTZ Express redelijk nauwkeurig 
kunnen aangeven tot welke Europe-
se steden of regio’s treinvervoer ef-
fi ciënter is dan per schip via Ham-
burg of Rotterdam. Voor Schiphol 
bleek dat luchtvracht vooral inte-
ressant is in aansluiting op de trein, 
dus voor het binnenlandse trans-
port in China zelf.

In een volgende editie van Nieuwsblad 
Transport gaan we uitgebreider in op 
de onderzoeksresultaten.

VAN DE REDACTIE

Het blijkt een populaire combinatie in de logistiek: een 
relatie-evenement in combinatie met een voetbalwedstrijd. 
Zo bezochten we afgelopen zondag de, vanuit Rotterdams 
perspectief, teleurstellende wedstrijd VVV-Feyenoord op 
uitnodiging van VVV’s hoofdsponsor Seacon en dinsdagavond 
als gasten van Port of Zwolle de match tussen PEC en 
Heerenveen. Port of Zwolle combineerde het wedstrijdbezoek 
met de tweede editie van het Havendiner Regio Zwolle en 
introduceerde tussen de verschillende gangen in de Raad van 
Advies van dit havenbedrijf. Twee van de leden uit de raad zijn 
op de foto in gesprek met de presentator: Tineke Netelenbos 
en haveneconoom Bart Kuipers. Het derde ‘raadslid’ Koen 
Overtoom moest verstek laten gaan. En o ja, PEC won.

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 
nieuwsbladtransport.nl/verdieping

donderdag 22 februari

30 jaar Nieuwsblad 
Transport
Adverteren? Bel: 010 280 10 25

DOSSIER
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WEGVERVOER  Nederlandse chauffeurs overtreden vaker regels dan buitenlandse collega’s

1 op de 10 trucks beboet

de en werden vooral regels van de 
rij- en rusttijdenwet overtreden. 
Daarnaast was bij relatief veel voer-
tuigen met de tachograaf iets niet in 
orde.
De resultaten over dit jaar zullen 
wellicht een ander beeld laten zien 

dan de resultaten van afgelopen ja-
ren. Toen mochten chauffeurs nog 
hun verplichte lange rustperiode 
van 45 uur volledig doorbrengen in 
de cabine van het voertuig. Hoewel 
het officieel verboden was, werd er 

niet op gehandhaafd. Maar daar is 
verandering in gekomen door een 
uitspraak van het Europees hof. Dat 
bepaalde eind vorig jaar dat het ca-
bineslapen niet meer mocht, waar-
na het ministerie besloot om per 1 
januari 2018 het gedogen te stop-
pen. 
Na een overgangsperiode van één 
maand worden nu sinds 1 februari 
boetes uitgedeeld aan werkgevers 
die hun chauffeurs geen onderdak 
verschaffen. Dit treft vooral buiten-
landse truckers, aangezien Neder-
landse bestuurders in veel gevallen 
gewoon naar huis kunnen. 
Chauffeurs uit andere landen krij-
gen daardoor wellicht vaker een 
boete, al moet deze worden opge-
hoest door de werkgever. Die heeft 
namelijk de verantwoordelijkheid 
voor het regelen van een goede 
slaapplek.

TOM VAN GURP

Ruim 10% van de gecontroleerde 
trucks is vorig jaar beboet. Dat 
blijkt uit cijfers van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport 
(ILT). Opvallend is dat Neder-
landse chauffeurs relatief vaker 
niet aan de wettelijke regels vol-
deden dan hun buitenlandse sec-
torgenoten.
 
In totaal werden vorig jaar 7.664 
vrachtwagens gecontroleerd. Met 
driekwart van de geïnspecteerde 
voertuigen was niets mis. Nog eens 
15% van de chauffeurs had de zaken 
weliswaar niet op orde, maar kwam 
weg met een waarschuwing. De ove-
rige 10,2% kreeg wel een straf opge-
legd van de ILT-inspecteurs. 
Iets minder dan een derde van alle 
gecontroleerde voertuigen beschik-
te over een Nederlands kenteken. 
Nummer twee was – niet verras-
send – Polen, op afstand gevolgd 
door Roemenië. De top-5 werd ver-
volmaakt door vrachtwagens uit 
twee andere Oost-Europese landen, 
namelijk Litouwen en Bulgarije.
Hoewel buitenlandse chauffeurs 
niet bij iedereen een positief imago 
hebben, blijkt uit de controlecijfers 
niet dat zij zich vorig jaar minder 
goed aan de regels hebben gehou-
den dan Nederlandse bestuurders. 
Sterker nog, van de top-5 landen 
scoorde Nederland met afstand het 
slechtste.

Straf
In 33,9% van de gevallen overtraden 
de binnenlandse chauffeurs één of 
meerdere regels. In bijna de helft 
van de gevallen (16,5%) werd ook 
daadwerkelijk een straf uitgedeeld. 
Dat laatste percentage lag bij de vier 
eerdergenoemde Oost-Europese 
landen beduidend lager. Alle vier 
bleven ze beneden de 10%. Wel wer-
den vaker waarschuwingen uitge-
deeld aan Roemenen, Litouwers en 

Bulgaren. Van de top-5 deden de Po-
len het dus het beste, met minder 
straffen en minder waarschuwingen 
dan chauffeurs uit de andere vier 
landen. Ook Duitsland viel negatief  
uit de toon. Van de 273 gecontro-
leerde trucks werd 11,3% beboet.

Volgens de inspectiedienst zijn de 
cijfers over het voorbije jaar niet 
wezenlijk anders dan in de jaren 
daarvoor. Ook toen was de verhou-
ding tussen Nederlandse en buiten-
landse chauffeurs ongeveer hetzelf-

Van de gecontroleerde Nederlandse chauffeurs kreeg 16,5% een straf. Foto: ANP

Polen kregen minder waarschuwingen 
en straffen dan andere chauffeurs.

Anyways geplande wegwerkzaam-
heden op een eenvoudige en gede-
tailleerde wijze tonen in een route-
planner. Hakka is een 
rituitwisselingsplatform voor con-
tainertransportbedrijven. Het is 
een online-marktplaats waar trans-
porteurs ritten kunnen aanvragen 
en aanbieden. Op die manier kun-
nen ze hun planning optimaliseren. 
Een ander project is Flexgate, een 
nieuwe applicatie van Avantida, 
waarmee transporteurs lege zeecon-
tainers ‘buiten de kantooruren’ 
kunnen ophalen of afzetten. Ook 
Transportgroep Trafuco, diens 
dochterbedrijf Beltra-B, DHL Ex-
press en Transport Joosen hebben 
initiatieven ontplooid om de ver-
keersdrukte op de wegen in Antwer-
pen te verminderen.

De expediteurs eisten in de laatste 
beroepszaak het schrappen van de 
boete of een aanzienlijke verminde-
ring van het bedrag.
Het Hof wijst in het vonnis alle ar-
gumenten van de expediteurs af en 
volgt geheel de redenering van het 
Europees Gerecht in het eerste von-
nis. Het stelt verder dat het ‘correct’ 
was om de hoogte van de geldboete 
te baseren ‘op de verkoopwaarde 
van het pakket aan aangeboden ex-
peditiediensten op de bepaalde 
vrachtroutes’.
In de zaak rond het internationale 
luchtvrachtkartel lopen ook nog 
procedures rond de betrokkenheid 
van de luchtvaartmaatschappijen, 
waaronder KLM Cargo en Martin- 
air. De totale geldboete ligt daar op 
een bedrag van 776 miljoen euro.

KOEN MORTELMANS

Uit in totaal 37 ingediende voor-
stellen voor ‘slimme’ mobiliteit 
heeft de stad Antwerpen er acht-
tien geselecteerd. Deze projecten 
gaat ze met geld, communicatie 
en/of professionele expertise on-
dersteunen.

Elf van de geselecteerde project-
voorstellen zijn gericht op perso-
nenmobiliteit. Zeven van de voor-
stellen zijn gericht op vrachtverkeer 
en logistiek. Doel is hierbij een ‘time 
shift’, een ‘modal shift’ of het beter 
gebruiken van voertuigen. De pro-
jecten zouden dagelijks minstens 
400 grote en kleine vrachttranspor-
ten moeten voorkomen.
Zo wil het jonge technologiebedrijf 

JOHN VERSLEIJEN

Expediteurs moeten definitief 
een kartelboete van 169 miljoen 
euro betalen voor hun rol in het 
internationale luchtvrachtkartel, 
dat tussen 2002 en 2007 actief 
was.

Dat heeft het Hof van Justitie van de 
Europese Unie bepaald in een be-
roepszaak van onder meer Kühne + 
Nagel, Schenker en Panalpina tegen 
de geldstraf die ruim zes jaar gele-
den door de Europese Commissie 
was opgelegd voor de prijsafspra-
ken. Het bezwaar was ruim een jaar 
geleden ingediend door de agenten 
nadat eerder het Europese Gerecht 
de bezwaren van de expediteurs 
naar de prullenmand had verwezen. 

FILEVERMINDERING LUCHTVRACHTKARTEL

Steun voor ‘slimme’ 
mobiliteit Antwerpen

Expediteurs verliezen 
beroep over EU-boete 

Lidl start dit jaar met 
chauffeurloze trucks 

Euronav kleurt meer 
Luxemburgs 

China ziet in Poolzee 
tweede Zijderoute

Renault komt met 
elektrische truck 

AUTONOOM RIJDEN
Lidl start in Zweden met vervoer 
over de weg zonder chauffeur. 
Vanaf het derde kwartaal van 
2018 gaat de supermarktketen 
een deel van zijn producten 
vervoeren met een zelfrijdende 
vrachtwagen. Daarvoor is een 
samenwerking aangegaan met 
Einride. Dit Zweedse bedrijf 
ontwikkelde een vrachtwagen, 
de T-Pod, die vrijwel volledig 
zelfstandig kan rijden. Lidl 
gebruikt het voertuig voor ritten 
tussen de Zweedse steden 
Helsingborg en Göteborg. 

TANKERS
De Luxemburgse rederij 
CLdN-Cobelfret heeft haar 
belang in het Antwerpse 
Euronav opgetrokken tot 10%. 
In november vorig jaar had 
CLdN-Cobelfret haar participatie 
al opgetrokken tot 5,15%. Ook 
de huidige extra aandelen 
houdt het niet rechtstreeks in 
handen, maar via een dochter-
bedrijf, Châteauban. CLdN-Co-
belfret is Luxemburgs met 
wortels in Antwerpen. 

SCHEEPVAART
China wil een tweede ‘Zijderou-
te’ tot stand brengen naar 
Europa, niet over het land, maar 
via de Poolzee. Plannen daartoe 
heeft de Volksrepubliek 
vastgesteld in een ‘Witboek 
Arctische Politiek’. Een steeds 
groter deel van de Noordelijke 
IJszee wordt door de klimaatop-
warming ijsvrij. China voorziet 
op dit nieuwe vaargebied 
geregelde diensten voor onder 
meer containers. 

WEGVERVOER
Renault Trucks brengt volgend 
jaar een reeks elektrische 
voertuigen op de markt. Het 
gaat om vrachtwagens die 
volledig op stroom rijden. In 
de afgelopen tien jaar heeft 

Renault Trucks veel praktijkerva-
ring opgedaan door het grondig 
testen van e-trucks, in samen-
spraak met transporteurs. Deze 
volledig elektrische trucks zijn 
ontworpen voor gebruik in 
stadscentra en stedelijk gebied.
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SPOORVERVOER
Treinen staan door de geïntensi-
veerde grenscontroles aan de 
Duitse, Oostenrijkse en Italiaan-
se grenzen nu op het traject 
München-Verona gemiddeld 
vier uur stil. Volgens de spoor-

lobby Allianz pro Schiene stelt 
dit het goederenvervoer over 
het spoor op achterstand ten 
opzichte van het wegvervoer. Al 
worden wegvervoerders ook 
gehinderd door de controles aan 
de Europese binnengrenzen.

TANKTERMINAL  PSB Alpha nieuwe speler op Europese markt voor opslag van vloeibare bulk

Forse vangst Vlissingen

naar Amsterdam, Rotterdam en 
Antwerpen als mogelijke vesti-
gingslocaties gekeken. Antwerpen 
viel af vanwege de te geringe water-
diepte. ‘Amsterdam en Rotterdam 
zaten eigenlijk vol. Bovendien is 
Rotterdam zo druk dat schepen er 

in de wachtkamer terechtkomen. 
Dat speelt in Vlissingen veel min-
der’, zegt Van Croonenburg.
North Sea Port, dat de havens van 
Gent en Zeeland Seaports beheert, 
verwacht dat de terminal vijf tot ze-

ven miljoen ton nieuwe lading ople-
vert. Daarmee versterkt de combi-
natie haar positie in de vloeibare 
bulksector, die al goed is voor onge-
veer een derde van de totale over-
slag. De havenbeheerder gaat ervan 
uit dat de bouw ‘tegen 2019’ kan be-
ginnen en dat de terminal in 2020 
operationeel zou kunnen zijn.

Zug
PSBA richt zich tot nu toe vooral in 
de rol van projectontwikkelaar en 
adviseur op de energiemarkt. Op de 
site zegt de groep onder meer in op-
dracht van de energiesector, rege-
ringen, investeerders en banken te 
werken. Daarop waarschuwt het be-
drijf dat ‘teleurstellingen bij com-
plexe energieprojecten onvermijde-
lijk zijn’. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in een statig pand in het 
Zwiterse Zug.

ROB MACKOR 

Met de komst van PSB Alpha AG 
(PSBA) naar de haven van Vlissin-
gen dient zich een nieuwe speler 
op de Europese markt voor tank-
terminals aan.

De Zwitserse groep kondigde deze 
week aan dat de vorig jaar opgerich-
te Nederlandse werkmaatschappij 
Alpha Terminals een grote terminal, 
met een capaciteit van een half mil-
joen kuub, in de Zeeuwse haven gaat  
neerzetten. Volgens directeur Mike 
van Croonenburg is dat de voorbo-
de van meer. De groep onderzoekt 
de mogelijkheden om ook op ande-
re plekken in de wereld, waaronder 
Frankrijk en West-Afrika, tankter-
minals te ontwikkelen. Van 
Croonenburg sluit niet uit dat in de 
loop van het jaar een tweede inves-
teringsbeslising valt.
De investering in de haven van Vlis-
singen, die sinds begin dit jaar on-
der de Vlaams/Zeeuwse havenbe-
heerder North Sea Port valt, wordt 
geschat op 250 miljoen euro. De ter-
minal zou over drie jaar klaar moe-
ten zijn en is bestemd voor de op-
slag van een breed scala aan 
vloeibare bulklading, zoals chemi-
caliën, olieproducten ‘en energie-
dragers van de toekomstige genera-
tie, zoals ammoniak’.

Diep water
Van Croonenburg zegt voldoende 
dekking te hebben voor nagenoeg 
de volledige capaciteit van de nieu-
we terminal, die wordt gebouwd bij 
de ingang van de Sloehaven. Het 
gaat om een acht hectare grote loca-
tie aan ongeveer zestien meter diep 
water, die tot 2013 in gebruik was bij 
het gefailleerde Nedstore Termi-
nals Vlissingen.
PSBA is ongeveer een jaar over het 
project in gesprek geweest met de 
havenbeheerder, toen nog Zeeland 
Seaports, zegt Van Croonenburg, 

die tevens partner in het moederbe-
drijf is. De keus is onder meer van-
wege die waterdiepte op Vlissingen 
gevallen. ‘Het is de tweede diepwa-
terhaven van Nederland’, zegt de 
ondernemer. Hij gaat ervan uit dat 
de waterdiepte in de toekomst op 

achttien meter wordt gebracht.
Ook de aantrekkelijke grondprijs. 
‘beduidend lager dan veel andere 
plekken in Nederland’, speelde een 
belangrijke rol in de locatiekeuze. 
De groep heeft verder onder meer 

Rechts de ingang van de Sloehaven, waar de nieuwe terminal komt. Foto: ANP

De haven van Vlissingen is de tweede 
diepwaterlocatie van Nederland.

KLM, maar ook de vrachtvliegers 
van Martinair, vertegenwoordigd 
door de advocaten Laurens de Graaf 
en Max Keulaerds van het Haagse 
kantoor BarentsKrans, schuwden 
daarbij niet soms stevig taalgebruik 
in de zoveelste zaak rond de reorga-
nisatie van de enige Nederlandse 
luchtvrachtcarrier. Zo kritiseerde 
De Graaf ‘de ronduit vijandige beje-
gening van de KLM die wij niet met 
gelijke munt zullen terugbetalen’. 
Een bijrol in de zaak was er ook nog 
voor de pilotenvereniging VNV, die 
door de piloten was gedaagd voor 
het opzeggen in 2013 van het zoge-
heten Ringvaart Akkoord, waarin 
aanvankelijk de overgang van ar-
beidscontracten was geregeld. 
Centraal stond in de zaak de eis van 
de vrachtpiloten dat Martinair Car-
go na de overname door de KLM in 
2009 eigenlijk ophield te bestaan 
als zelfstandig bedrijf en er dus 

JOHN VERSLEIJEN

Van dik hout zaagt men planken. 
Dat moet KLM-advocaat Jaap van 
Slooten (Stibbe Advocaten) heb-
ben gedacht toen hij voor het Am-
sterdamse Grechtshof van leer 
trok tegen ruim 150 vrachtpiloten 
van dochterbedrijf Martinair.

De groep boze vliegers eiste vorige 
week in hoger beroep alsnog een 
KLM-contract op van de moeder-
holding. Die claim zou de nationale 
luchtvaartmaatschappij een totale 
schadepost van 478 miljoen euro 
opleveren, had de KLM-jurist bere-
kend. Tenminste als de rechter in 
het voordeel van de vliegers zou be-
slissen. Daarbij had de raadsman ge-
makshalve ook de mogelijke ver-
volgclaims van nog eens 110 
oud-vliegers van Martinair meege-
nomen in zijn calculaties.  

HOGER BEROEP MARTINAIR

‘Eis vrachtvliegers kost KLM 478 miljoen’ 

Aanpak Twentekanalen 
van start 

Slavenburg agent  
voor Boluda

Consortium werkt aan 
zonnecentrale op zee

Spoorlobby wil snellere 
douanecontroles

BINNENVAART
De Twentekanalen worden de 
komende tijd onder handen 
genomen. Daarmee moet meer 
ruimte komen voor scheepvaart 
en moet de groei van de 
logistieke sector een impuls 
krijgen. De officiële aftrap van 
de werkzaamheden door 
minister Cora van Nieuwenhui-
zen van Infrastructuur en 
Waterstaat vond plaats bij Sluis 
Eefde, die de komende tijd 
wordt uitgebreid. Ook worden 
vier bruggen versterkt en krijgen 
sluizen een opknapbeurt. 

SPANJE & PORTUGAL
Cargadoorsbedrijf Slavenburg & 
Huyser is benoemd tot agent in 
Nederland van de Spaanse 
rederij Boluda Lines. Boluda 
houdt zich onder meer bezig 
met het vervoer van ro/ro- en 
projectlading tussen Spanje en 
Portugal enerzijds en België, 
Frankrijk, het Verenigd Konink-
rijk, Nederland en Duitsland 
anderzijds. Boluda Corporación 
Marítima mikt naast die 
segmenten ook op reeferlading.

ENERGIE
Zes Nederlandse bedrijven en 
kennisinstellingen gaan de 
eerste drijvende zonnecentrale 
op zee bouwen. Dat gebeurt 15 
kilometer uit de kust van 
Scheveningen, waar in de 
komende drie jaar een proefpro-
ject komt met een oppervlakte 
van 2.500 vierkante meter. De 
bedoeling is dat de ‘zonnefarms’ 
in de toekomst tussen windmo-
lens op Noordzee komen te 
liggen.

sprake was van een Overgang van 
Onderneming (OVO). Op basis 
daarvan zou het vliegend vrachtper-
soneel automatisch een KLM-con-
tract moeten zijn aangeboden door 
de nieuwe eigenaar KLM. Eerder 
wees de Amsterdamse rechtbank 
eenzelfde eis af. In het kader van die 
verloren procedure memoreerde 
advocaat Van Slooten dat de KLM al 
elf zaken had uitgevochten en ge-
wonnen in het metersdikke Mar- 
tinair-dossier. Hij vergat daarbij 
erop te wijzen dat de Martinair-pi-
loten ook een zaak, over de winstde-
lingsregeling, op hun naam hadden 
weten te brengen. Voor de vrachtpi-
loten is die statistiek geen reden om 
de strijd op te geven, hoewel velen 
met een riante vertrekregeling of 
een ontslagvergoeding van een half 
miljoen euro al enkele jaren geleden 
zijn vertrokken. Uiteindelijk kun-
nen de vliegers ook nog naar de 

Hoge Raad stappen. Een scenario 
dat gezien de ingegraven stellingen 
niet is uit te sluiten, aldus een advo-
caat bij de zitting.   

Marionet
Volgens Keulaerds is Martinair na 
de overname ‘stap voor stap’ over-
gegaan naar de KLM. ‘Vrijwel al het 
personeel, de klanten, zeggenschap, 
vrachtbrieven, verkoopnetwerk, 
vloot en financiële instellingen zijn 
overgegaan naar de KLM.’ Daarbij 
kent Martinair nog maar één klant: 
de KLM, vervolgde hij. ‘Het vliegt 
verder met drie blauwe vliegtuigen 
en de directie is zelfs in dienst van 
de KLM. Hoe kun je dan beweren 
dat er sprake is van een zelfstandig 
bedrijf? Martinair is een marionet 
waarvan de touwtjes in handen zijn 
van de KLM. Martinair is onder een 
dikke blauwe deken gelegd.’
Uitspraak over 6 weken.
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PRIJSINDEX  Er lijkt nog geen einde te komen aan het winst- en volumefeest bij

Geen adempauze voor 

JOHN VERSLEIJEN

De vrachttarieven in de lucht-
vrachtsector hebben begin van 
dit jaar geen rustpauze genomen 
en blijven sterk stijgen. Dat blijkt 
uit de prijsindex van TAC  over de 
maand januari. 

De vrachtprijzen zijn vorige maand 
op de route tussen Hongkong en 
grote vrachtbestemmingen in 
Noord-Amerika – vergeleken met 
dezelfde maand in 2017 – gestegen 
met bijna 14% naar 3,69 dollar per 
kilo. Op de vrachtroutes vanuit de 
voormalige Britse kroonkolonie  
was de prijsstijging met 8,5% iets la-
ger. Op deze markt is een verlader 
gemiddeld 2,67 dollar kwijt om een 
kilo vracht te laten vervoeren vanuit 
de Chinese markt naar de EU. Op-
merkelijk is verder dat ook het ver-
voer van luchtvracht tussen Europa 
en Noord-Amerika sterk is geste-
gen. Op de route van Frankfurt Air-
port naar de VS  was er sprake van 
een stijging van 13,3%, waardoor de 
kiloprijs rond de grens van 2,90 dol-
lar bleef schommelen.

Chinees Nieuwjaar
Hoewel het prijspeil vergeleken met 
de tarieven over december van het 
vorig jaar daalde, waarschuwt digi-
taal expediteur Flexport voor snelle 
tariefsverhogingen in de aanloop 
naar het Chinese Nieuwjaar  medio 
deze maand. ‘We zien een toename 
van de vraag naar capaciteit uit Chi-
na op Europa en Noord-Amerika.’  
Verder verwacht de expediteur een 
tekort aan vrachtruimte op de Viet-
namese markt en vanuit Hongkong, 
nog steeds de belangrijkse lucht-
vrachtdraaischijf van China. Ook de 
luchtvrachtbeurs Freightos Web 
Cargo  vreest dat de markt richting 
een kleine prijsspurt gaat de ko-
mende  dagen. De eerste prijsverho-
gingen begin februari waren daar al 
een indicatie voor, stelt Freightos- 

Illustratie: Edward Ouwerkerk

Overigens is containeroverslag in 
Nederlandse havens bijna syno-
niem met de Rotterdamse haven, 
die ruim 99% van alle boxen afhan-
delt. Toch verloor de marktleider de 
afgelopen jaren terrein aan Antwer-
pen, dat door verdieping van de 
Westerschelde beter bereikbaar 
werd, en door opstartproblemen op 
de Tweede Maasvlakte.
Het afgelopen jaar is daar verande-
ring in gekomen met de sterke groei 
van de nieuwe terminals van RWG 
en APMT. De Nederlandse haven is 
daardoor in 2017 sneller gegroeid 
dan de Belgische concurrent, vooral 
op de doorvoermarkt. 
Eerder erkende topman Jacques 
Vandermeiren van Havenbedrijf 
Antwerpen al dat de haven vorig 
jaar zo’n 200.000 teu is kwijtge-

ROB MACKOR

In de eerste drie kwartalen van 
vorig jaar is de doorvoer van con-
tainers via Nederlandse havens 
met ongeveer 30% gegroeid. Dat 
heeft het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) becijferd.

De totale goederenoverslag in de 
Nederlandse havens steeg in de eer-
ste negen maanden van 2017 met 
2%. In die periode werd ruim 46 mil-
joen ton aan goederen in containers 
aangevoerd, 5,4 miljoen ton meer 
dan in dezelfde periode van 2016. 
Ruim twee derde van die groei, bij-
na 4 miljoen ton, was transship-
mentlading. Het aandeel van de 
doorvoer in de totale containeraan-
voer nam daardoor toe tot 37%.

ZEECONTAINERS

Sterke groei van transshipment 
in de Rotterdamse haven

raakt aan Rotterdam en Duinker-
ken, volgens hem als gevolg van een 
tekort aan havenarbeiders. Hij voeg-
de eraan toe dat er inmiddels extra 
personeel wordt ingezet en dat zich 
dat dit jaar weer vertaalt in groeien-
de doorvoervolumes.

Hout en textiel
Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 
de belangrijkste ladingsoorten bij 
transshipment hout en textiel zijn. 
Een op de vijf doorvoercontainers 
bevat dit soort goederen, in tonnage 
is het aandeel zelfs 30%. Zo worden 
in Rotterdam containers overgesla-
gen met hout uit Finland, Rusland 
en Zweden met bestemming China. 
In 2016 werd een op de vijf trans-
shipmentcontainers met voedings-
middelen verscheept naar Rusland.

topman Manel Galindo. 
Veel luchtvrachtanalisten en belan-
genorganisatie IATA zijn nog bezig 
het topjaar 2017 en het laatste kwar-
taal te analyseren. 
De luchtvrachtmarkt sloot dat jaar 
af met een groei van 6,6% over het 
laatste kwartaal, terwijl de omzet 
die maanden mondiaal met maar 
liefst 25% toenam, constateert de 
Nederlandse luchtvrachtconsulent 
WorldACD in zijn maandrapport 
over december. De analist spreekt 
van ‘een opmerkelijk luchtvracht-
jaar’ dat gedomineerd werd door 
een stijgende vraag naar  lucht-
vrachtcapaciteit, een tekort aan 
vrachtruimte, valutaschommelin-
gen en hogere brandstofprijzen. 

Deze mix, die een rem zou moeten 
zetten op nog hogere groeipercen-
tages, biedt weinig houvast voor een 
gefundeerde prognose van de ko-
mende maanden, voegt de lucht-
vrachtexpert eraan toe. Op de eigen 
vraag wanneer het luchtvrachtfeest 
zal stoppen, blijft WorldACD dan 
ook het antwoord schuldig.  

Winstgevendheid
De groei van de vrachtvolumes in 
december van het vorig jaar bleef 
intussen met 4,5% ruimschoots ach-
ter bij het kwartaalgemiddelde van 
iets meer dan 65%, maar dat is ge-
zien de stijging van de winstmarge 
(euro) van 10% geen reden tot zor-
gen of geklaag, aldus de consultant. 

BART BANNING, SECTORBANKIER
bart.banning@nl.abnamro.com

TON & TEU

Vandaag leest u de eerste column van mijn hand. Eerlijk gezegd 
ben ik best gevleid dat Nieuwsblad Transport mij hiervoor heeft 
gevraagd. Nog niet zo lang geleden waren bankiers aangescho-
ten wild die regelmatig de omgeving scanden op ‘de dichtstbij-
zijnde uitgang’. Niettemin, vanaf nu ga ik u regelmatig onder-
houden met mijn column. Met al direct een waarschuwing. 
In deze eerste column ga ik een aantal van u ook een beetje 
ongerust maken. 

Laat ik me eerst voorstellen. Binnen ABN Amro volg ik de 
sector Transport en Logistiek en werk intensief samen met alle 
sectorcollega’s in het land. Ik spreek veel ondernemers, schrijf 
over sectorthema’s, variërend van stadsdistributie en block-
chain tot de verduurzamingstransitie van de binnenvaartsector. 
Als spreker op events heb ik verschillende podia mogen be-
klimmen: het een succesvoller dan het ander. Ik zeg niet alleen 
altijd dat ik de leukste baan heb die er is, ik meen het oprecht. 
Ik ervaar de dynamiek die de logistiek dagelijks kenmerkt.

Genoeg over mij. Hoe gaat het eigenlijk in de sector? De start 
van 2018 ligt al weer achter ons en de sector draait op volle toe-
ren. Volgens mijn collega-macro-economen staan alle economi-
sche groeiseinen stabiel op groen, ook voor de nabije toekomst. 
Toenemende goederenvolumes, een sterke exportpositie en 
hoge logistieke performance geven velen van u ondernemers 
een prima uitgangspositie. Vanuit de bank zien we dat bedrij-
ven volop kansen zien en fors investeren. Het voelt goed: er zit 
een ‘positive vibe’ in ondernemersland.    

Met de eerdergenoemde ‘onrust’ bedoel ik dat de forse groei 
ook zijn keerzijde heeft. Toenemende congestie, grote mi-
lieu-uitdagingen, gebrek aan capaciteit door tekorten op de 
arbeidsmarkt zijn thema’s die ons dagelijks leven bepalen. De 
logistieke sector voelt een serieuze verantwoordelijkheid rond-
om het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verbeteren 
van de luchtkwaliteit.                                                                                                                              

Een andere uitdaging is het kunnen bijbenen van de tech-
nologische versnelling en de digitaliseringslag. Voeg daar de 
Brexit (29 maart 2019 is D-day, bent u echt serieus genoeg aan 
de slag hiermee?), cybersecurity (toch een beetje ‘scary’) en 
blockchain (begrijpt u het?) aan toe. Stuk voor stuk complexe 
onderwerpen die een plaats op uw strategische agenda claimen. 
Als ze die nog niet hebben, zou ik me toch echt wel zorgen gaan 
maken. 

De vraag is of we het gaan redden. Ik denk van wel. Ik vertrouw 
op de fl exibiliteit, veerkracht en de gedreven ‘logistiekelingen’ 
die deze sector zo sterk maken. Ik hou van die opportunisti-
sche mentaliteit om de schouders er onder te zetten en aan de 
slag te gaan met de kansen die er zijn. Daarin zit ook meteen 
onze gezamenlijke valkuil. Ik vraag in deze column serieus aan-
dacht voor realiteitszin. We moeten kritisch tegenover elkaar 
zijn, elkaar blijven uitdagen of het anders en nog beter kan. 
Want die Brexit komt iedere dag dichterbij, en het belang van 
cybersecurity als nieuw risk-item mag niet worden onderschat.                                                                                                                                      
De transitie van de logistieke sector: we zitten er middenin. De 
ingrediënten kennis, capaciteit, informatie en technologie zijn 
beschikbaar. Nu nog veel meer samen werken aan de perfecte 
route naar een duurzame logistiek. 

Kortom: het economische tij is goed, maar de uitdagingen 
ongekend groot. U als ondernemer weet wat dat betekent: ‘It’s 
showtime!’     

It’s showtime!
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j de luchtvaartmaatschappijen voor dit jaar 

 luchtvrachtprijzen

vrachtdata. Zo is Schiphol op de lijst 
van de tien topbestemmingen in de 
wereld minder sterk gegroeid dan 
het marktgemiddelde en heeft Brus-
sels Airport zich als export-luchtha-
ven genesteld in de kopgroep naast 
Colombo, Hanoi en Ho Chi Minh 
Stad met een groei van meer dan 
20%. Daarnaast hebben de vijf grote 
luchtvrachtexpediteurs van de we-
reld (DHL, K+N, DB Schenker,
Expeditors en Panalpina) hun 
marktpositie versterkt met een vo-
lumegroei van 16% ten koste van de 
rest van de top-20. De achtervolgers 
moesten daarbij genoegen nemen 
met 14% meer kilo’s.
Volgens luchtvaartorganisatie IATA 
is 2017 het beste jaar voor de 
vrachtsector sinds 2010. De vraag 
naar goederenvervoer (uitgedrukt 
in tonkilometers) nam in de statis-
tieken van de luchtvrachtbehartiger 
met 9% toe vergeleken met 2016. 
Doordat de beschikbare capaciteit 
met slechts 3% toenam, werd de 
vrachtruimte aan boord van vlieg-
tuigen vorig jaar een stuk beter be-
nut. Gezien het hoge consumenten-
vertrouwen en de sterke opkomst 
van online winkelen is IATA positief 
over 2018. Wel wordt een afvlakking 
van de groei voorspeld.

Vertrouwen
Een meerderheid van topmanagers 
bij vrachtmaatschappijen verwacht 
ondanks de mindere stijging van de 
tonnage dit jaar nog wel hogere 
winstcijfers dan in 2017 te kunnen 
schrijven. De topmanagers baseren 
dat optimisme in de zogeheten 
Confi dence Index van de IATA op 
de ‘robuuste toename van de vraag 
binnen de vrachtmarkt’. Rond de 
63% van de ondervraagde managers 
verwacht verder een stijgende vraag 
naar luchtvrachtcapaciteit, tegen 
7% die een afname van het aanbod 
voorziet. Stijgende brandstofkosten 
zijn de grootste zorg van de deelne-
mers aan de index voor dit jaar.

winstverbetering van 2,5%, niet gro-
ter had kunnen zijn, ondanks de 
mindere volumestijging. 
Grote verliezers of winnaars zijn er 

eigenlijk niet in de marktanalyse 
van WorldACD over de maand de-
cember. Toch haalt de consultant 
enkele negatieve en positieve ont-
wikkelingen uit de brij aan lucht- Foto: UPS

Klanten vinden het personeel onvriendelijk en openingstijden te beperkt. Foto: PostNL

Het rendement in het vrachtvervoer 
steeg met 23,5% in december.

bakszaken. Klanten geven vaak aan 
dat ze zich niet welkom voelen in 
deze winkels. Een andere veel voor-
komende klacht gaat over de be-
perkte openingstijden van veel 
postkantoren. Ook hierbij wordt 
vooral geklaagd over PostNL. Som-
mige klanten noemen dat de winkel 
waar het PostNL pakketpunt geves-
tigd is nog wel open is, maar het 
punt zelf al gesloten is. Anderen zijn 
ontevreden over het feit dat de win-
kels soms eerder gesloten zijn dan 
de openingstijden aangeven.

Bereikbaarheid
Klanten kunnen bij Telefoonboek.
nl contactinformatie van koeriers 
opzoeken, maar ook de diensten be-
oordelen. Daarbij kan een cijfer 
worden toegekend op basis van drie 

vervoer groot in het vierde kwartaal 
van 2017, terwijl het internationaal 
segment met 15% nog sterker groei-
de. UPS profi teerde ook van het be-
sluit om op zaterdag pakketten te 
gaan bezorgen. Dit zorgde voor ex-
tra capaciteit en fl exibiliteit. 
Belastinghervormingen in de VS 
droegen voor een deel bij aan de 
stijging. De winstvooruitzichten 
van UPS voor dit jaar zijn niet hoog. 
Dat komt hoofdzakelijk doordat 
UPS een bedrag van 7 miljard dollar 
wil steken in onder meer nieuwe 
technologie en aanvullende logis-
tiek. Dat laatste kan betekenen dat 
de pakketvervoerder, die ook actief 
is in contractlogistiek en expeditie, 
denkt aan acquisities in de trans-
portsector om zich verder te ver-
sterken. Op het terrein van de logis-
tiek heeft UPS een forse achterstand 
op de naaste concurrent DHL. 

Vrachtjumbo
Dat het goed gaat met UPS blijkt uit 
de mega-order van de koerier bij de 
Amerikaanse vliegtuigfabrikant 
Boeing voor 14 vrachtjumbo’s 
(B747-8F’s) en vier nieuwe B767F’s. 
Het gaat daarbij om een vlootuit-
breiding en niet een modernisering, 
aldus de koerier. De B747-8F kan 
30.000 pakketten vervoeren, wat 
neerkomt op 140 ton aan lading.   

Bijna 61% van ondervraagde klan-
ten in de e-commerce is ‘overwe-
gend negatief ’ over de diensten 
van de postorder- en koeriersbe-
drijven.

Dat blijkt uit een onderzoek van Te-
lefoonboek.nl onder 1.800 afne-
mers van pakketdiensten.
De pakketvervoerders ontvingen 
een onvoldoende (5,4) als gemid-
deld cijfer van de klanten, stelt Te-
lefoonboek.nl.  Een klacht die daar-
bij ‘opvallend vaak’ voorkwam was 
dat het personeel ‘onvriendelijk, 
onbeschoft of onprofessioneel’ was. 
Vooral negatief waren de afnemers 
over het gedrag van personeelsle-
den van PostNL Pakketpunten.
De pakketpunten zijn onder meer 
gevestigd in supermarkten en ta-

JOHN VERSLEIJEN

De Amerikaanse pakketgigant 
UPS zag de omzet vorig jaar stij-
gen met 8,2% naar 65.9 miljard 
dollar terwijl de winst met maar 
liefst 43% toenam naar 4,9 mil-
jard dollar (3,9 miljoen euro).

Dat blijkt uit de presentatie van de 
jaarcijfers van de koerier.  Het be-
drijfsresultaat steeg iets minder 
hard dan de winst: met bijna 38% 
naar 7,5 miljard dollar. Het sterke 
resultaat is naast meer ladingaan-
bod verder toe te schrijven aan ho-
gere tarieven en piektoeslagen, al-
dus de directie. Daarnaast was er 
sprake van een belastingvoordeel 
dat het resultaat onder de streep 
verder opkrikte. 
Het laatste kwartaal van 2017 sloot 
de Amerikaanse pakketmultinatio-
nal verder bijzonder sterk af. De om-
zetgroei lag tussen oktober en eind 
december op 11% naar 18,8 miljard 
dollar, wat resulteerde in een winst 
in het vierde kwartaal van 1,4 miljard 
dollar. Over dezelfde periode in 2016 
leed de vervoerder nog een gevoelig 
verlies van 570  miljoen dollar op het 
binnenlands pakketvervoer in de VS, 
terwijl de contractlogistiek 139 mil-
joen dollar verloor.
In de VS bleef de vraag naar pakket-

PAKKETVERVOER

EXPRESVERVOER 

Veel klachten over personeel 
van PostNL Pakketpunten 

Pakkethausse stuwt 
winst UPS over 2017

factoren: de algemene indruk die zij 
hebben van het bedrijf, de service 
en de prijs-kwaliteitverhouding. 
Aan dat cijfer kan ook een toelich-
ting worden verbonden. 
Pakketklanten hadden verder ook 
veel klachten over de slechte be-
zorging van de zendingen. Vooral 
UPS kreeg het daarbij te verduren 
en zou er vaak niet in slagen pak-
ketten op de afgesproken tijd te be-
stellen. Ook bij andere bezorgers 
komt het voor dat klanten een 
briefje in de bus vinden, waarop 
vermeld werd dat er niemand thuis 
was aangetroff en, terwijl dat vol-
gens de klant wel het geval was. An-
dere negatieve punten die klanten 
noemen zijn de lange wachttijden 
en slechte communicatie bij de 
koeriers. JV

In dollars omgerekend steeg het 
rendement op het luchtvrachtver-
voer zelfs met 23,5%. Er wordt dan 
ook door de luchtvaartmaatschap-

pijen weer vorstelijk verdiend aan 
transport van vracht. WorldACD 
voegt daaraan toe dat het contrast 
met de maand november, toen er 
slechts sprake was van een magere 



8 NIEUWSBLAD TRANSPORT 8-14 FEBRUARI 2018Feature

ANTWERPEN  Minister Weyts krijgt handen niet op elkaar  

Meesterzet 
 of slinkse  

ROB MACKOR

Acht scenario’s lagen al op tafel 
voor de uitbreiding van de contai-
neroverslag-capaciteit in Antwer-
pen, compleet met prijskaartjes 
oplopend van 800 miljoen tot an-
derhalf miljard euro. Vorige week 
verraste minister Ben Weyts 
vriend en vijand met een negende 
variant, een ‘Saeftinghedok Light’.
 
Als Vlaams minister is Weyts (N-
VA, Vlaams-nationalistische en li-
beraal) dossierhouder namens de 
Vlaamse overheid. Die heeft al aan-
gekondigd dit jaar de knoop te wil-
len doorhakken over wat een van de 
grootste infrastructurele projecten 
in Vlaanderen van de komende ja-
ren wordt. Als het tenminste genade 
vindt in de ogen van de Raad van 
State. Want zoals elk havenproject 
is het omstreden. Niet alleen woon-

kernen als het befaamde Doel zul-
len van de aardbodem verdwijnen 
als het Saeftinghedok er komt, ook 
gaan grote lappen landbouwgrond 
en natuur verloren. Geen wonder 
dat lokale pressiegroepen zich met 
hand en tand verzetten.
Voor Havenbedrijf Antwerpen is 
het niettemin een uitgemaakte 
zaak: het anderhalve kilometer lan-
ge containerdok moet en zal er ko-
men en wel zo snel mogelijk. De ha-
venbeheerder publiceert al jaren 
alarmerende prognoses, volgens 
welke het voor de Vlaamse econo-
mie essentiële havencomplex bin-
nen een paar jaar tegen zijn eigen 
grenzen aan de groei oploopt. Maar 
lang niet iedereen in en buiten Ant-
werpen is daarvan overtuigd. Te-
genstanders wijzen erop dat er bin-
nen het bestaande havengebied 
nog voldoende uitbreidingsmoge-
lijkheden zijn om nog jaren van 

groei te kunnen accommoderen.
Weyts kiest met zijn variant voor 
een middenweg. Hij wil weliswaar 
ook een insteekdok van zo’n ander-
halve kilometer, net onder de grens 
met Nederland, maar dan alleen 
met een kade aan de zuidkant. Dat 
is genoeg voor het gelijktijdig afhan-
delen van drie megacarriers plus 
een aantal feederschepen en levert 
capaciteit op voor de overslag van 
3,7 miljoen containers (circa zes 
miljoen teu) per jaar. In het oor-
spronkelijke ontwerp heeft het ha-
venbekken aan beide zijden kades 
én op de 500 meter brede kopse 
kant, samen bijna vier kilometer. 
Dat zou een jaarcapaciteit van 7,7 
miljoen containers (dertien miljoen 
teu) opleveren.

Op één plek
Marc van Peel, de christen-demo-
craat die havenschepen is en quali-

tate qua ook voorzitter van het Ha-
venbedrijf van Antwerpen, 
reageerde gepast diplomatiek op 
Weyts’ initiatief: ‘Een stap in de 
goede richting’. Om er in één moei-

te door aan toe te voegen dat het be-
stuur vasthoudt aan een container-
dok met kades aan beide zijden. Als 
grootste bezwaar van het ‘Saefting-
hedok Light’ ziet hij dat de resteren-
de capaciteit dan verspreid over an-
dere locaties in de haven gevonden 
moet worden: ‘Dat is minder inte-
ressant voor rederijen en terminal-

uitbaters. Bundeling op één plek is 
voor hen efficiënter’. Voordeel is 
volgens Weyts dat er minder natuur 
wordt opgeofferd, en er dus ook 
minder gecompenseerd hoeft te 

worden, waardoor de natuurbewe-
ging er mogelijk minder moeite mee 
heeft en ook de Raad van State er-
mee kan leven.
Maar ook in dat scenario is het 
‘spookdorp’ Doel de klos, aangezien 
het dok ook in zijn variant er dwars 
overheen is getekend. Alleen het ge-
hucht Ouden Doel zou de dans ont-

Experts achten de kans klein dat de 
Europese Commissie dit toelaat.
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 voor ‘Saeftinghedok Light’ 

 
manoeuvre?

springen. Voorman Wouter Van Be-
sien van de lokale afdeling van de 
milieupartij Groen ziet er dan ook 
weinig in en noemt het compromis-
voorstel van Weyts ‘doorzichtig’: 
‘Het staat in de sterren geschreven 
dat ook de noordkant van het dok zal 
worden bebouwd als de zuidkant vol 
stroomt’. Hij denkt dat het plan tot 
een enorme toename van het vracht-
verkeer op de al zwaar overbelaste 
Antwerpse ring leidt: ‘Het is vol-
strekt onduidelijk hoe dat moet wor-
den opgelost. De files zijn al veel te 
lang en de luchtkwaliteit is slecht.’
Van Besien vindt dat de Antwerpse 
haven zich blind staart op de contai-
nersector en pleit voor meer diver-
sificatie: ‘Investeer in de maakin-
dustrie. Daar winnen we veel meer 
banen mee. En werk samen met 
Zeebrugge en Rotterdam. Het is nu 
het moment om de omslag te ma-
ken naar een toekomstgerichte, 

duurzame haven.’ Van Peel ziet dat, 
niet verrassend, heel anders. ‘Voor 
de maakindustrie hebben we al een 
prachtige locatie gereserveerd, de 
vroegere Opel-terreinen, nu de 
Churchill Zone.’ En het vrachtver-
keer van en naar de haventerminals 
is volgens hem juist het slachtoffer 
en niet de veroorzaker van de pro-
blemen op de Antwerpse ring. Het 
doorgaande vrachtverkeer is in zijn 
ogen de echte boosdoener. 

Slinkse poging
Doel 2020, de actiegroep die al ja-
renlang strijdt voor behoud van het 
gelijknamige polderdorp, ziet niets 
in de ‘manoeuvre’ van de minister. 
‘Weyts grijpt in in een procedure die 
hij zelf heeft vastgesteld en waarvan 
de laatste studies nu worden afge-
rond, met een plan op maat van re-
derij MSC’, zegt woordvoerder Jan 
Creve. Hij ziet er een slinkse poging 

in om het Saeftinghedok langs de 
oppositie te loodsen. ‘Dit is geen 
compromis zoals Weyts beweert, 
maar een zoveelste variant van een 
voorkeursbesluit met een vergelijk-
bare impact op mobiliteit en na-
tuur.’ Hij verwacht dat het plan van 
Weyts evenmin juridisch zal stand-
houden als de vorige uitbreidings-
plannen: ‘Experts achten de kans 
dat de Europese Commissie dit toe-
laat klein, want er zijn twee onthef-
fingen nodig op de natuurwetge-
ving, terwijl er voldoende 
alternatieven zijn. Maar als men 

toch wil doorzetten, doet men maar. 
Dan eindigen we weer bij de Raad 
van State.’
Hoewel dit negende alternatief pas 
erg laat in de lopende overlegproce-
dure op tafel kwam, is het nog 
steeds de bedoeling om in april een 
voorkeursbesluit te nemen, waarna 
de Vlaamse regering eind dit jaar de 
knoop wil doorhakken. ‘Ik mag ho-
pen dat die beslissing dan wél juri-
disch stand houdt, want dat is nu 
juist de bedoeling van dit hele pro-
ces: alles wordt bijna letterlijk op 
een goudschaaltje gewogen’, zegt 

Van Peel. Hij verwijst daarmee naar 
eerdere voorstellen van de Ant-
werpse havengemeenschap. Die 
werden grotendeels door de Raad 
van State vernietigd omdat ze te-
kort schoten op het punt van na-
tuurcompensatie.

Kosten-batenanalyse
Volgens een begin vorig jaar door de 
Vlaamse overheid uitgevoerde kos-
ten-batenanalyse leveren alle acht 
varianten bij gemiddelde economi-
sche groei een positieve uitkomst 
op voor de Vlaamse economie, vari-
erend van 0,26 euro tot 2,34 euro 
per geïnvesteerde euro. Opvallend 
was dat de Saeftinghedok-varianten 
in de meeste gevallen niet meer dan 
gemiddeld scoorden en dat de 
scenario’s met modernisering van 
de bestaande terminals aan de 
Schelde (Noordzee- en Europater-
minal) daar beter uit kwamen.

In het nieuwste plan 

van minister Weyts 

is ‘spookdorp’ Doel 

(grote foto) evengoed 

de klos.

Foto’s: Flickr en N-VA
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De markt voor logistiek 

vastgoed laat een sterke 

groei zien – en niet alleen 

in Nederland. Overal in  

Europa wordt geïnvesteerd 

in nieuwe distributiecentra 

en andere logistieke  

panden. Als er in de markt 

al belemmeringen zijn,  

dan betreffen die vooral  

de beschikbaarheid van 

personeel. In sommige  

landen, waaronder  

Nederland, ontstaat krapte 

op de arbeidsmarkt. 

Duiven hebben bij WDP hun eigen vastgoed. 
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WDP: winstsprong én 
zorgen om arbeidsmarkt

De brouwerijen van Palm en Grimber-
gen moeten er niet ver vandaan zijn, 
maar wie, op weg naar de burelen van 
WDP, de snelweg verlaat ziet van 
dergelijke artisanale activiteiten 
niets. Kilometers landweggetjes 

moesten we afgelopen week volgen, in de stromende 
regen, soms daarbij moeizaam een eenzame tegenlig-
ger ruimte gevend. Maar dan doemt in het platte, 
door Jacques Brel bezongen Vlaamse land een monu-
mentale care boerderij op: het hoofdkantoor van Wa-
rehouses De Pouw. Duiven hebben hun eigen vast-
goed op de historische ‘cour’, binnen vindt in een 
moderne ambiance (inclusief live-videostream) de 
presentatie van de jaarcijfers plaats.
De directie van WDP neemt er de tijd voor – en niet 
voor niets, want de resultaten mogen er zijn. De Belgi-
sche logistieke vastgoedontwikkelaar WDP behaalde 
vorig jaar een nettowinst van 235,2 miljoen euro. Een 
jaar eerder was dat nog 130,2 miljoen euro. De stijging 
was voor 95 miljoen euro te danken aan een opwaarde-
ring van de vastgoedportefeuille met 4%. De nettowinst 
per aandeel steeg van 6,86 euro tot 10,84 euro.
De zogenoemde EPRA-winst, gedefi nieerd als het onder-
liggende resultaat van de kernactiviteiten, bedroeg 121,4 
miljoen euro, een stijging van 20,5%. Een belangrijk ge-
geven in de vastgoedsector is de bezettingsgraad van de 
panden. De nam vorig jaar bij WDP toe van 97% ultimo 
2016 tot 97,4% eind vorig jaar. De gemiddelde looptijd 
van de huurcontracten bedroeg 6,2 jaar. WDP heeft een 
investeringsplan 2016-2020 met een beoogd totaalbe-
drag van 1 miljard euro. Daarvan is nu 750 miljoen euro 
ingevuld, via een reeks projecten. WDP schroeft de am-
bitie voor deze periode op tot 1,25 miljard euro.

Vooruitblik
Nu wordt het succes van een vastgoedonderneming als 
WDP voor een groot deel bepaald door de mate waarin 
bestaande klanten (huurders) kunnen worden vastge-
houden. Leegstand kan ontstaan, als bestaande klanten 
hun huurcontract niet verlengen. Joost Uwents, de 
CEO van WDP, gaf aan dat in 2018 10% van de huurders 
voor een ‘renewal’ van het contract staat. ‘In 50% van 
de gevallen is dat nu al gelukt.’
Nu is WDP bepaald niet de enige vastgoedonderneming 
die investeert en nieuwe panden bouwt. Kan de markt 
dat aan? Dreigt geen overaanbod, op termijn? Uwents 
is er niet bang voor: ‘De economie groeit, de bestedin-
gen groeien, de logistiek groeit.’ Natuurlijk wordt ver-
wezen naar het brede aanbod aan gespecialiseerd vast-
goed (multi-level, ADR, koelhuizen). Maar toch: wie op 
het hoogtepunt van een markt bouwt, kampt met leeg-
stand als de economie even tegenzit. Daarvan wil WDP 
niets weten.
De Brexit wordt in elk geval niet gevreesd. Integendeel. 
‘Als we er al iets van merken, dan zal dat positief zijn. 
Het is mogelijk dat activiteiten die nu in warehouses in 
Groot-Brittannië plaatsvinden, omwille van douaneac-
tiviteiten naar continentaal Europa komen. Zeker in de 
havens biedt dat kansen’, stelt de CEO. Ook in Roeme-
nië herkent hij een ‘gezonde groei’.
WDP, dat overigens vorig jaar in België werd uitgeroe-
pen tot Onderneming van het Jaar, vreest het 
schaarser worden van kavels niet. ‘De beste kavels 
zijn wellicht niet meer beschikbaar, maar in de na-
bije omgeving van een hotspot zouden nog ge-
noeg mogelijkheden zijn voor de bouw van logis-
tiek vastgoed. Daarnaast wordt bij meerdere 
hotspots door de gemeenten gekeken naar kavels voor 
toekomstige ontwikkelingen.’

Problemen worden wel onderkend als het gaat om de 
beschikbare arbeidskrachten, die de huurders van lo-
gistiek vastgoed (de klanten van WDP) te werk kunnen 
stellen. De directie gaf desgevraagd aan dat in Neder-
land altijd beschikbaar personeel was, maar dat dit nu 
schaarser wordt.
Als het gaat om stadslogistiek en -distributie, dan nu-
anceert WDP opvattingen dat e-commerce leidt tot een 
groot aantal kleine distributiecentra aan de rand van de 
stad of zelfs in de stad. ‘Amsterdam is geen Londen of 
New York. Een dc in Bleiswijk, bijvoorbeeld, kan zon-
der problemen een stad als Den Haag bedienen. De ste-
den in Nederland en België zijn relatief klein en goed 
bereikbaar.’

Geografi sche spreiding
WDP is actief in vijf landen: de Benelux, (Noord-)Frank-
rijk en Roemenië. Zwaartepunt vormen Nederland en 
België, waarbij de onderneming in België over meer vier-
kante meters beschikt dan in Nederland, maar waarbij in 
Nederland de waarde van het vastgoed hoger ligt. In 
Luxemburg zijn de activiteiten pas onlangs gestart. Op 
de vraag of WDP niet ook in andere landen actief zou 
moeten worden, nu veel logistieke activiteiten zich naar 
het oosten verplaatsen, antwoordde Uwents dat daar in 
het eerdere meerjarenplan niet in was voorzien. ‘We za-
gen in de huidige markten de potentie om tot een port-
foliowaarde van 3 miljard te groeien, met een nu al gere-
aliseerde waarde van 2,7 miljard komt 
dat doel in zicht. Om daarna 

de 4 miljard te kunnen bereiken moeten we wellicht ook 
naar landen als Polen en Duitsland kijken.’
Vorig jaar acquireerde WDP voor een bedrag van 134 
miljoen aan bestaande objecten. In België gebeurde dat 
onder meer in Westerlo en Zonhoven, in Nederland in 
De Lier, Breda, Den Haag en Utrecht. In De Lier kocht 
WDP voor 9 miljoen euro een pand van 21.000 vierkan-
te meter dat nu wordt gehuurd door De Jong Verpak-
king, die verpakkingen levert aan The Greenery.

In Den Haag werd een pand gekocht van 33.000 vier-
kante meter dat in gebruik is genomen door Ceva. In 
Utrecht werd een pand voor C. van Heezik gekocht met 
een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Daarin be-
droeg de investering 10 miljoen euro.
WDP legt bij de investeringsplannen de nadruk op Ne-
derland en Roemenië. In Nederland zijn projecten in 
ontwikkeling in onder meer Echt, Barendrecht, Bleis-
wijk, Veghel, Moerdijk, Amsterdam, Rotterdam, Arn-
hem en Zwolle. In Roemenië is WDP actief in hoofdstad 
Boekarest en een reeks industriële centra.

De trotse mascotte 

van WDP. 

Foto’s: Mels Dees

MELS DEES / FOLKERT NICOLAI

Warehouses De Pauw maakte afgelopen week niet alleen mooie resultaten bekend, 

maar gaf ook een analyse van de markt voor logistiek vastgoed.

De steden zijn hier relatief 
klein en goed bereikbaar.



Business Park Amsterdam Osdorp, Schiphol 
Logistics Park, Schiphol Trade Park, De President, 
PolanenPark en Green Park Aalsmeer. Dat zijn de 
namen van de zes gebieden die SADC ontwikkelt 
en beheert in de Amsterdamse Airport Regio. 
Directeur Jeanet van A ntwerpen vertelt dat 
deze bedrijvenparken een samenhangend geheel 
vormen van hoogwaardige, goed bereikbare, 

Zes hoogwaardige bedrijvenpar
SADC

SCHIPHOL LOGISTICS PARK

duurzame en internationaal competitieve 
werk milieus, gesitueerd op de Westas van de 
Metropoolregio Amsterdam. Het zeer diverse 
aanbod is zowel bestemd voor grote als kleine 
bedrijven die in allerlei verschillende sectoren 
actief zijn.
’De parken zijn op verschillende locaties 
gesitueerd en ingericht voor verschillende  

bedrijfsactiviteiten‘, zegt Van Antwerpen. 
’Daardoor kan vrijwel ieder bedrijf een geschikte 
locatie in een van onze gebieden vinden.‘

Handelsknooppunten
Bedrijven die voor een van de bedrijvenparken 
van SADC kiezen, vestigen zich in een gebied dat 
tot de top vijf van Europese vestigingslocaties 
behoort. Deze hoge rangschikking dankt de 
Amsterdam Airport Regio aan de vier belangrijke 
knooppunten die er gesitueerd zijn: de lucht haven 
Schiphol, de haven van Amsterdam, Greenport 
Aalsmeer en AMS-IX (Amsterdam Internet  
Exchange), het belangrijkste internetknooppunt 
ter wereld dat zorgt voor supersnel en zeer 
betrouwbaar internet. ’Door de goede ontsluiting 
over de weg, het water, door de lucht en via inter-

Schiphol Logistics Park is een toplocatie voor 

logistieke dienstverleners in het hart van het 

grootste logistieke knooppunt van Europa. 

Het grootste gedeelte van dit bedrijvenpark is 

ideaal voor grote logistieke bedrijven, terwijl 

het noordwestelijke deel van ca. 4,4 hectare 

vooral geschikt is voor kleinschalige logistieke 

dienstverlening, zoals expeditie- en koeriers-

bedrijven, truckreparatie bedrijven en andere 

serviceverleners. Omdat een deel van dit park 

zo dicht onder de aanvliegroute van Schiphol 

ligt, mag dit niet bebouwd worden, maar is 

het uitermate geschikt als parkeerplaats voor 

vrachtwagens en ander materieel. 

Schiphol Logistics Park  ligt aan de A4 en 

heeft eigen toegangen via de N201 en is ook 

bereikbaar voor LZV’s. Het terrein beschikt over 

een R-net bushalte naar station Hoofddorp 

(5 minuten). In 2019 wordt Schiphol Logistics 

Park verbonden met het openbaar vervoer 

knooppunt Schiphol-Zuid, waardoor ook de 

vele verbindingen naar Schiphol en Amsterdam 

beschikbaar komen. 

Bedrijven die hier gevestigd zijn, zijn onder 

andere grote en kleine logistieke dienstverlen-

ers zoals Kuehne + Nagel, Expeditors, Rapid 

Logistics, SEKO, Thomsen Select en IWS.

SADC (Schiphol Area Development Company) ontwikkelt 
zes bedrijvenparken op toplocaties rondom Amsterdam 
en Schiphol. Directeur Jeanet van Antwerpen van SADC 
bespreekt de voordelen van de Amsterdam Airport Regio 
als vestigingslocatie voor bedrijven en gaat in op de 
achterliggende filosofie.

‘De regio rond Schiphol is een toplocatie die bijzonder  
geschikt is voor allerlei soorten logistieke activiteiten.’
Anne Peters, Salesmanager van Schiphol Trade Park / Schiphol Logistics Park

Beschikbare oppervlakte: 
11 hectare

Bebouwbaar: 
7,8 hectare

Kavelgrootte: 
5.000 m2 tot 40.000 m2



ken bij Amsterdam en Schiphol

SCHIPHOL TRADE PARK

net is deze regio daarom een ideale vestigings-
locatie voor heel veel bedrijven, met name ook 
voorlogistieke dienstverleners, distributiecentra, 
expediteurs en koeriersdiensten. Voor dit soort 
bedrijven is bereikbaarheid van groot belang, ter-
wijl ze tegelijkertijd steeds vaker grote hoeveel-
heden digitale gegevens snel moeten verwerken. 
Dan zit je hier dus op de ideale plek. Bijkomend 
voordeel van deze regio is dat er hier veel kennis 
aanwezig is over innovatie en duurzaamheid en 
dat er een aangename leefomgeving is‘, aldus Van 
Antwerpen. 

State of the art
Overigens beperkt SADC zich niet alleen tot de 
ontwikkeling van bedrijvenparken en de verkoop 
van gronden voor bedrijfspanden. De mensen van 

SADC adviseren bedrijven over de keuze voor  
een bepaald park en bieden ondersteuning op 
het gebied van bestemmingsplannen, bouw-
voorschriften, wet- en regelgeving, duurzaam-
heidsmaatregelen en financieringsvormen. 
’We proberen onze klanten zoveel mogelijk te 
ontzorgen en staan hen op allerlei gebieden met 
raad en daad bij. ‘ 
Tegelijkertijd investeert SADC in gemeen-
schappelijke voorzieningen op en rondom haar 
gebieden en verbindt het partijen die met elkaar 
willen samenwerken. ’Bedrijven werken in toe-
nemende mate crosssectoraal om innovatie te 
stimuleren‘, legt Van Antwerpen uit. 
’Een andere trend is dat grote bedrijven samen-
werken met gespecialiseerde bedrijven en 
startups om hun innovatiekracht en dus ook hun 

concurrerend vermogen te vergroten. Wij stimu-
leren en faciliteren dit soort ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld door het regelmatig organiseren van 
themasessies over actuele onderwerpen en het 
opzetten van projecten voor bedrijven vanuit de 
parkmanagementvereniging. 
Het zijn activiteiten waarmee we ons onder-
scheiden van veel andere bedrijvenparken. Ook 
dit soort initiatieven maken van onze bedrijven-
parken State of the art werkmilieus, die optimaal 
zijn afgestemd op de veranderende eisen die 
tegenwoordig aan bedrijven worden gesteld. 
Wij zorgen ervoor dat zij hier optimaal kunnen 
opereren.‘

Schiphol Trade Park is een duurzaam, centraal 

gelegen bedrijvenpark, in het centrum van 

de Metropoolregio Amsterdam, direct naast 

Schiphol met een eigen afrit aan de A4 en via de 

A5 verbonden met de haven van Amsterdam. 

Het terrein is zeer goed bereikbaar met het OV, 

aangezien het tegen station Hoofddorp aan ligt. 

De kernwoorden van dit bijzondere bedrijfs park 

zijn: uitmuntende bereikbaarheid, BREEAM,  

‘beyond logistics’ en circulaire economie. Het 

park heeft zes onderscheidende vestigings-

milieus (Logistics zone, Green Datacenter  

Campus, A4 Skyline, Valley, Energy Hub en  

Campus) en wordt een van de duurzaamste 

bedrijventerreinen van Europa waar duurzaam-

heid vervlochten zal zijn met alle inrichtings-

maatregelen. Een bedrijf dat inmiddels een kavel 

heeft gekocht op Schiphol Trade Park  in de  

Energy Hub, is een  duurzaam Multi-fueltank-

station dat LNG, CNG en waterstof levert en 

elektrische energie.

Totale oppervlakte: 
350 hectare

Beschikbaar: 
118 hectare

Kavelgrootte: 
5.000 m2 tot 170.000 m2

advertorial





BUSINESS PARK AMSTERDAM OSDORP

DE PRESIDENT

Business Park Amsterdam Osdorp is het ideale 

vestigingsmilieu voor bedrijven die zich richt-

en op de stad Amsterdam, uitstekend bereik-

baar willen zijn en zich duurzaam willen pro-

fileren. Het is tegelijkertijd een uitmuntende 

locatie voor (internationale) bedrijven die zich 

in de directe omgeving van Amsterdam en 

Schiphol willen vestigen en actief zijn in de 

food en fashion, groothandel en logistiek en 

distributie. Business Park Amsterdam Osdorp 

is goed ontsloten via de A9 en de S106 en  

is ook via het openbaar vervoer goed  

bereikbaar (direct naast de eindhalte van 

tram 1). 

Het businesspark ligt op slechts tien minuten 

van Schiphol en de haven van Amsterdam.  

Niet alleen de functionele kwaliteit, maar ook 

de belevingskwaliteit is uitstekend door de 

aantrekkelijke uitstraling van groen, water  

en panden. Duurzaamheid is concreet  

gemaakt door de koude-/warmteopslag, die 

het gebied van energie voorziet en zon-

nepanelen. 

Bedrijven die hier inmiddels gevestigd zijn, 

zijn onder andere No Excess (fashion),  

Corning (Life Science) en Rentall/Focus  

(zakelijke evenementen) en Taylor Guitars.

Op De President kunnen het MKB en interna-

tionale b edrijven stijlvol ondernemen op een 

regionale locatie met internationale allure. 

Hét kernwoord voor dit bedrijfspark is dan ook 

hoogwaardigheid en dat zie je terug in bijna 

alles, van de kwalitatieve uitstraling, de bereik-

baarheid, de uitgebreide voorzieningen tot de 

zeer actieve parkmanagementvereniging en de 

toepassing van het groen in de Presidentshof 

met water, park en botenhuis. De President is 

gesitueerd in Hoofddorp op een steenworp 

afstand van luchthaven Schiphol en direct 

bereikbaar via de A4 en A5. Er is een bushalte 

op het park aanwezig en het station van  

Hoofddorp is vlakbij. Voor kleine bedrijven zijn 

units beschikbaar in enkele bedrijfsverzamel-

gebouwen op het park. 

Bedrijven die hier inmiddels gevestigd zijn, zijn 

Pneutec (industriële automati sering), het Eu-

ropees hoofdkantoor en distributiecentrum van 

Hikvision (beveiligingssystemen) en Sky Group 

(distributiebedrijf ).

Beschikbaar: 
2,4 hectare in fase 1
fase 2 volgt

Kavelgrootte: 
flexibel vanaf circa 
5.000 m2

Totale oppervlakte: 
52 hectare

Beschikbaar: 
17 hectare

Kavelgrootte: 
flexibel vanaf 1.500 m2

‘We proberen met onze klanten mee te denken, zodat 
ze de best passende bedrijfslocatie kiezen.’
Rob Wijnen, Salesmanager van PolanenPark, De President  
en Business Park Amsterdam Osdorp
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POLANENPARK

GREEN PARK AALSMEER

PolanenPark is gesitueerd tussen Amsterdam en 

Haarlem. Het is een van de locaties die bestemd 

is voor verschillende soorten bedrijven, zoals 

stadsdistributeurs, koeriersdiensten, datacenters, 

bouwbedrijven, de maakindustrie en allerlei 

andere bedrijven die tot het MKB behoren. 

PolanenPark is een ideale locatie voor bedrijven 

met een afzetmarkt in Amsterdam, Haarlem of 

de Haarlemmermeer, maar die qua ruimte of 

logistieke oplossingen niet meer in deze steden 

zelf kunnen blijven. Het park grenst direct aan de 

Ringvaart en is goed ontsloten via de snel-

wegen A9, A200 en A5. Haarlem ligt op 5 km, de 

haven van Amsterdam op 10 km en Schiphol op 

18 km. Op het park is een loswal voor binnen-

vaartschepen tot 70 meter. Bedrijven die zich 

hier gevestigd hebben zijn onder andere post- 

en pakketbezorger PostNL, Molenaar Haarlem 

(verhuur van stalen rijplaten voor kranen en 

dergelijke) en Air Products (fabrikant van indus-

triële gassen).

Green Park Aalsmeer ligt tussen luchthaven 

Schiphol en Royal Flora Holland, de grootste 

bloemenveiling ter wereld. Daarom zitten er 

veel sierteeltgerelateerde bedrijven, maar ook 

ondernemingen die actief zijn in de Home, Gift 

& Gardensector en bedrijven gespecialiseerd in 

logistieke dienstverlening. Green Park Aalsmeer 

ligt in het hart van de Randstad aan de N201 met 

een eigen afrit op korte afstand van snelweg A4. 

Met Schiphol in 5 minuten bereikbaar en Am-

sterdam in 15 minuten is dit een toplocatie voor 

zowel regionale ondernemers als bedrijven die 

zich op de internationale markt richten. 

Tot de bedrijven die hier gevestigd zijn behoren 

PTMD (verlichting, potten, glas-werk, meubelen 

etcetera), Celieplant (productie van boeketten 

en bloemstukjes), Bouquetnet (leverancier van 

bloemen) en het logistieke centrum van Deco-

Wraps (een Amerikaanse producent van 

verpakkingsmaterialen voor snijbloemen en 

potplanten).

Totale oppervlakte: 
22 hectare

Beschikbaar: 
18 hectare

Kavelgrootte: 
3.500 m2 tot 60.000 m2

Totale oppervlakte: 
99,8 hectare

Beschikbaar: 
38,4 hectare

Kavelgrootte: 
tot maximaal 60.000 m2

‘Op elk park staat duurzaamheid hoog in het vaandel. 
Over 100 jaar willen we in deze regio ook nog steeds 
kunnen wonen, werken en recreëren.’
Dick van der Harst, Directeur van Green Park Aalsmeer
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De markt trekt aan nu de crisis ten ein-
de is. Het sentiment op de logistieke 
vastgoedmarkt is fl ink verbeterd. Be-
leggers zijn door de lage rente en het 
positieve sentiment ook bereid dieper 
in de buidel te tasten voor grond op 

goede locaties en durven weer te speculeren. De ver-
wachte groei van ruimtebehoefte bij logistieke dienst-
verleners leidt tot meer ontwikkeling op risico. In 2016 
is circa een kwart van de nieuwbouw van logistiek vast-
goed gebouwd zonder dat hier op voorhand een huur-
der bekend was. In 2016 werd zo’n 2,1 miljard belegd in 
bedrijfsruimten. Logistiek vastgoed was onverminderd 
populair, met 30% van het totaalvolume, stelt de Rabo-
bank in een rapport.
De waarde van logistiek vastgoed ligt momenteel op 
1.667 euro per vierkante meter (waarde verhuurd), al-
dus onderzoek van Jones Lang LaSalle (JLL), gespecia-
liseerd in commercieel vastgoed. Ongeveer 4,4% van de 
logistieke panden stond in 2017 leeg, aldus JLL. Medio 
2015 was dit nog 5,1%. Bij 34% daarvan gaat het om 
structureel aanbod, panden die langer dan drie jaar in 
het aanbod zitten. Vaak voldoen deze panden niet meer 
aan de eisen van de huidige zoekers zoals vrije hoogte, 
vloerbelasting en de algehele kwaliteit van het gebouw. 
Dit is deels een gevolg van de groeiende e-commerce-
markt die andere eisen stelt aan de gebouwen. Onder 
meer de regio’s Groot-Amsterdam, Zuidoost-Noord-
Brabant en Zuidoost-Zuid-Holland hebben een laag 
structureel aanbod en scoren op dit thema goed op de 
Ranking Logistiek 2017.
Noord-Limburg behoudt zijn eerste plek op de Ranking 
Logistiek van JLL. Het merendeel van de transacties 
van 2015 tot 2017 betreft op maat gerealiseerde distri-
butiecentra zoals VidaXL (140.000 m²), Michael Kors 
(100.000 m²), DSV (83.000 m²) en PVH Europe 
(60.000 m²). Opvallende nieuwkomer in de top-5 van 
de Ranking Logistiek van JLL is de regio Utrecht, op 
nummer 2 in de ranglijst. Veel expressdiensten zijn in 
het midden van het land gevestigd, zoals DHL, UPS en 
PostNL. Er was ruimte voor nieuwbouw op industrie-
terrein Lage Weide (Utrecht) en het Klooster (Nieuwe-
gein). Zuidoost-Noord-Brabant staat evenals in 2015 
derde op de ranking. Met name de regio Eindhoven 
trekt veel nieuwe gebruikers.

Hoogbouw populair
Sinds 2015 is de logistieke voorraad gestegen met 11 %, 
waarvan de grootste groei heeft plaatsgevonden binnen 

de categorie groter dan 40.000 vierkante meter (+13%). 
Met name Zuidoost-Zuid-Holland (+32%), Noord-Lim-
burg (+14%) en Utrecht (+8,4%) hebben de logistieke 
voorraad fl ink zien groeien. Een andere trend betreft de 
ontwikkeling van hoogbouwdistributiecentra. Deze 
trend doet zich voornamelijk voor bij distributiecentra 
gericht op de opslag van retail. De grootste nieuwbouw-
transacties uit de afgelopen twee jaar betroff en volgens 
JLL de huur van Inditex (170.000 m²) in Lelystad, Vi-
daXL in Venlo van (104.000 m²) en de huur van 83.000 
m² van DSV, ook in Venlo.
Ook vastgoedadviseur Dynamis deed in 2017 onder-
zoek naar logistiek vastgoed. De onderzoekers verdelen 
Nederland in 25 regio’s. In 2016 werd in totaal 907.600 
vierkante meter logistiek vastgoed opgenomen, aldus 
Dynamis. Vergeleken met het sterke opnamejaar 2015 is 
dit een afname van 18%, maar alsnog kan er worden ge-
sproken over wederom een sterk opnamejaar. Bij de 
helft van de opnames gaat het om nieuwbouw; ook deze 
onderzoekers constateren dat er een mismatch is tus-
sen het bestaande aanbod en de vraag.

Duurzame warehouses
Een opvallende trend in het logistieke vastgoed is de 
duurzaamheid van de XXL distributiecentra. Door ge-
bruik te maken van zonne-, en windenergie, warmte-
koudeopslag (WKO) en energiezuinige installaties 
worden CO2-neutrale bedrijfspanden gecreëerd. Zo 
heeft het nieuwe distributiecentrum van Bol.com/In-
gram Micro in Waalwijk de hoogste duurzaamheidson-

derscheiding van BREEAM-NL ontvangen.
De meeste opnames vonden volgens Dynamis plaats in 
de regio’s Nijmegen, Venlo, Rotterdam en Tilburg. 
Voornamelijk Nijmegen springt er uit met twee grote 
transacties op het nieuwe bedrijvenpark Park15 naast 
de A15. Zowel LIDL (64.000 m2 ) als Nabuurs/Heinz 
(61.700 m2) realiseren hier een nieuw distributiecen-
trum.
Met name in Zuid-Nederland liggen veel logistieke

hotspots, maar andere regio’s zijn in de race om deze 
titel te mogen dragen. Volgens de onderzoekers maakt 
de regio Rivierenland een goede kans. Voor een be-
langrijk deel komt dit door de bereikbaarheid, daar-
naast ligt dit gebied in de zogenoemde ‘blauwe banaan’, 
wat voor veel internationaal georiënteerde bedrijven 
een belangrijk vereiste is ten aanzien van het vesti-
gingsklimaat.

Personeelstekort
Om door te kunnen blijven groeien ontwikkelen deze 
gemeenten nieuwe bedrijventerreinen. Zo breidt Venlo 
de ruimte voor logistiek vastgoed uit door het voorma-
lig Floriadeterrein geschikt te maken voor bebouwing. 
Een obstakel bij de realisatie van grote distributiecen-
tra is de beschikbaarheid van voldoende geschikt per-
soneel. Op de Tweede Maasvlakte is bijvoorbeeld wel 
grond beschikbaar, maar het gebied is met het openbaar 
vervoer nagenoeg onbereikbaar. Dat is een minpunt bij 
de zoektocht naar laagopgeleid personeel. Dit maakt de 
locatie minder aantrekkelijk voor distributiecentra van 
een zeer groot formaat.

Opvallende nieuwkomer in 
de top-5 is de regio Utrecht.

Vooral moderne 

dc’s staan in de 

belangstelling.

Beeld: Dokvast
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EFFECT BREXIT OP LOGISTIEK VASTGOED

Gaat de hoeveelheid leegstaand logistiek vast-
goed dalen of stijgen door de Brexit? Vastgoedad-
viseur Dynamis deed er onderzoek naar. Het 
Verenigd Koninkrijk staat in omvang van export 
op plaats drie, aldus het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Zo staken in 2015 in totaal 162.000 
vrachtwagens het kanaal over voor transport van 
goederen naar het Verenigd Koninkrijk. ‘Nu zal de 
Brexit er niet toe leiden dat de handel tussen 
beide landen zeer sterk zal dalen. Daarnaast 
betreft het huidige exportvolume naar het 
Verenigd Koninkrijk 9% van het totale exportvolu-
me. Een hypothetische daling van 10% van de 
export naar het Verenigd Koninkrijk betekent dan 
ook een daling van minder dan 1 procent in het 
totale handelsvolume. De eerste inschatting van 
het eff ect op de gebruikersmarkt van het logistie-
ke vastgoed is dan ook relatief gering. Wel moet 
daarbij worden opgemerkt dat eventuele handels-
barrières het exporteff ect en daarmee het eff ect 
op de logistieke vastgoedmarkt kunnen vergroten’, 
aldus de onderzoekers in een rapport.

Beleggers krijgen weer
waar voor hun geld

MALINI WITLOX

Zo’n 1,3 miljoen vierkante meter aan logistiek vastgoed 

wordt momenteel aangeboden in Nederland. Het gaat 

vooral om (te) oude panden. Reden voor beleggers om 

toch in nieuwbouw te investeren, waar ze goede prijzen 

voor krijgen, zo blijkt uit diverse rapporten.
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SILK ROAD 
GATEWAY POLAND

More than 15 expert speakers will share their knowledge 

www.railfreightsummit.com

Register until 16 February with a 
40% discount by using: RFSUMMIT2018NT4

20, 21 MARCH // WROCLAW POLAND
EVENT PARTNERSMAIN EVENT PARTNER

Logistiek vastgoed
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vier maal zoveel oppervlakte opgeleverd als in het jaar 
ervoor. Maar ook Berlijn, Lille, Madrid en Marseille val-
len op door meer dan gemiddelde groei.
Met een investeringsvolume van 15,8 miljard euro zette 
de markt voor logistiek vastgoed de hoge vlucht voort 
van de afgelopen jaren. De snelle groei bij de e-com-
merce-gerelateerde activiteiten zal ervoor zorgen dat 
nieuwe hotspots op gaan vallen, verwacht Smith. Zo 
verwacht de marktkenner van BNP Paribas dat vooral 
enkele Zuid-Europese regio’s sterk zullen gaan groeien. 

Daarnaast zal het niet alleen Polen zijn waar de groei in 
het oosten van Europa zich concentreert. ‘De econo-
mieën van Polen en Tsjechië groeien sterk. Als gevolg 
van de zeer lage leegstandspercentages van 5,9% in Po-
len en slechts 4% in Tsjechië verwacht ik dat veel nieuw-
bouwprojecten in de komende jaren opgestart worden.’ 
De vraag naar logistiek vastgoed zal in deze regio’s ook 
aangejaagd worden door de lage lonen. Afgezien van de 
hoofdsteden Praag en Warschau wordt nergens in de 
Oost-Europese steden een huurniveau gehaald dat in 
de Benelux of Duitsland gebruikelijk is. In Centraal-Po-
len werd in 2017 net 3,20 euro per m2 per maand ge-
vraagd. In Duitsland, als Frankfurt, München en Stutt-
gart even buiten beschouwing worden gelaten, liggen 
de tophuren onder de 6 euro per m2. Ter vergelijking: 
in veel Britse en Scandinavische vestigingsplaatsen 
worden al langere tijd ‘tweecijferige’ huren gevraagd.

Logistiek vastgoed

Venlo handhaaft zich 
aan de top

Het recept voor een logistieke hotspot 
is simpel. Breng vijf belangrijke auto-
snelwegen bij elkaar, zorg ervoor dat 
dit knooppunt niet te ver van de 
landsgrens met een belangrijke han-
delspartner ligt, zorg voor een goed 

bevaarbare binnenvaartverbinding en voor een spoor-
infrastructuur die verbindingen met heel Europa moge-
lijk maakt én waar gerangeerd kan worden. Wie steden 
langs deze meetlat legt vindt echter niet zo heel veel 
kandidaten. Eigenlijk maar één: Venlo.
Dat is bepaald niet onopgemerkt gebleven, want de 
Noord-Limburgse stad ontwikkelde zich de afgelopen 
decennia tot een van de belangrijkste logistieke regio’s 
van Europa. Vastgoedspecialist Prologis riep de stad 
met 100.000 inwoners dan ook uit tot Europa’s meest 
attractieve vestigingsplaats voor logistieke bedrijven – 
en niet voor het eerst. In een enquête onder 280 huur-
ders van logistiek vastgoed kwam Venlo voor de derde 
keer als meest populair uit de bus, net als in 2013 en 
2016. De plaatsen twee, drie en vier waren ook voor ste-
den in de Benelux, respectievelijk Rotterdam, Amster-
dam-Schiphol en Antwerpen.
Venlo scoort niet alleen goed vanwege de ligging van de 
stad, maar ook het aanbod aan kavels en de onbureau-
cratische procedures bij gemeentelijke afdelingen on-
derscheiden zich positief. 

Toppositie voor Polen
Was de top vier wellicht niet heel verrassend, de enquê-
te van Prologis liet wel een opvallende regio op de vijfde 
plaats zien: Centraal-Polen. Vanuit het niets sprong deze 
regio naar een opvallend hoge positie. Vooral de beschik-
baarheid van arbeidskrachten werd positief gewaar-
deerd, daar waar juist dat aspect in de Benelux en som-
mige Duitse regio’s zich minder gunstig ontwikkelt. Om 
die reden eindigde Lotz nog voor de Rijn-Ruhr-regio, die 

overigens ook een fl inke sprong maakte op de ranglijst.
De Duitse regio’s, vooral die in Noordrijn-Westfalen, we-
ten echter dankzij goede verkeersverbindingen, politieke 
stabiliteit en de nabijheid van veel consumenten hun 
hoge ranking over het algemeen nog wel vast te houden. 
Voor 2018 ziet het er, vanuit een vastgoed-perspectief, 
weliswaar goed uit, maar Prologis-manager Thomas Kar-
mann plaatst wel een kanttekening. ‘Veel partijen zoeken 
kavels voor de bouw van distributiecentra, die geschikt 
zijn voor city-logistiek. Het aanbod aan kavels in de na-
bijheid van grote steden mag echter niet overschat wor-
den.’ Duidelijk is dat de logistieke markt op dit moment 
gedreven wordt door de koeriers- en expresdiensten. 
Ook uit onderzoek van BNP Paribas Real Estate blijkt het 
belang van city-logistiek in het totaal aan logistieke acti-
viteiten. Logan Smith, Europa Expert bij Paribas, ziet 
daarin ook een gevaar. ‘Het succes staat of valt bij de mo-
gelijkheid de beschikbare panden aan te passen aan de 
eisen die de e-commerce supply chain stelt. In veel ge-
vallen zullen de distributiecentra over meerdere verdie-
pingen moeten beschikken.’ Smith voegt eraan toe dat de 
herontwikkeling van zogenoemde brownfi elds (verou-
derde warehouses die gesloopt worden) een stimulans 
kan krijgen door de eisen die e-commerce aan distribu-
tiecentra stelt. Veel oude panden bevinden zich al op 
goede locaties bij een stad. Dit vastgoed was te klein toen 
de vraag naar grote hallen steeg, maar de kavels zijn nu 
weer interessant.

Groei in het oosten
Los van de ontwikkelingen in het e-commerce-seg-
ment, verwachten zowel Prologis als BNP Paribas dat 
in 2018 de groei in de traditionele hotspots in het wes-
ten van Europa verder gaat. Terugkijkend registreerde 
BNP Paribas Real Estate in heel Europa de grootste 
groei in het zuiden van Nederland. In Breda en Venlo 
werd, met in beide steden een opname van 300.000 m2, 

In Oost-Europa zijn nog 
voldoende arbeidskrachten. 

DVZ / MELS DEES

Ook vorig jaar bleek Venlo de meest geliefde Europese vestigingsplaats voor 

logistieke bedrijven. Concurrentie uit het oosten dreigt echter.

T  010 892 04 70                        E  info@prodelta.nl                         www.prodelta.nl

Distriport Tiel
Moderne logistiek 
direct naast de barge terminal

Te huur 14.000 m2 distributieruimte 
met 360 m2 kantoor en 1.850 m2 entresolvloer

Direct naast deze barge terminal heeft ProDelta een distributiecomplex 
van 14.000 m² gerealiseerd. Distriport Tiel biedt maximale kwaliteit, 
duurzaamheid en flexibiliteit. Het distributiecomplex komt tegemoet       
aan alle moderne logistieke eisen.

  Vrije stapelhoogte van 12,2 meter;
   Vloerbelasting van 5.000 kg/m² en een maximale puntlast         
van 9.000 kg;

  Gecertificeerde ESFR K25 sprinklerinstallatie;
  1 loadingdock per 800 m2 (totaal 17);
  3 overheaddeuren op maaiveldniveau.

De Riemsdijk 1/Grotewei,  Tiel
 

PER DIRECT
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Tijdens carnaval worden we bijgestaan 
door transporteurs uit de regio.

TOM VAN GURP

Voor de bierlogistiek staat de be-
langrijkste periode voor de deur. 
Zo’n 1,5 miljoen carnavalsvier-
ders hebben namelijk dorst. Heel 
veel dorst. En dat probleem moe-
ten de brouwerijen oplossen. 
Maar hoe krijg je miljoenen liters 
bier op het juiste moment op de 
juiste plek?
 
Voor veel mensen is carnaval een 
tijd van ontspanning en feestvieren. 
Niet van werken. Diverse logistieke 
bedrijven waarschuwen hun afne-
mers en leveranciers dan ook dat 
minder ritten worden gereden en 
minder vrachten worden vervoerd. 
Maar de bierfabrikanten laten dat 
wel uit hun hoofd. Want hoewel car-
naval oorspronkelijk was bedoeld 
als eetfeest, is het in de loop der 
eeuwen toch vooral synoniem ge-
worden voor bier drinken, of beter 
gezegd: zuipen. Miljoenen liters 
gaan er in een paar dagen doorheen. 
De totale hoeveelheid ligt waar-
schijnlijk tussen de vijf en tien mil-

joen liter, al weet niemand om hoe-
veel het precies gaat. De grote 
bierfabrikanten laten hier uit con-
currentie-overwegingen weinig 
over los. Maar dat er tijdens het 
‘feest der zotten’ een geelwitte 
tsunami over Brabant en Limburg 
rolt, zal voor niemand een verras-
sing zijn. 
Als er één brouwer is die zichzelf as-
socieert met carnaval, is het wel 
Bavaria. Het Brabantse bedrijf wist 
vorige maand op een gewiekste ma-
nier de aandacht op zich te vestigen. 
Het startte een petitie om voortaan 
van carnavalsdagen nationale feest-
dagen te maken, zodat iedereen ver-
plicht vrij was. Hoewel we de poging 
natuurlijk niet al te serieus moeten 
nemen, haalde de brouwer uit Lies-
hout het landelijke nieuws. Slim, 
aangezien voor Bavaria het carnaval 
de belangrijkste en drukste periode 
is. 
Het bedrijf zet dan ook tientallen 
extra personeelsleden in en bevoor-
raadt in die dagen zo’n duizend ca-
fés, uiteraard vooral in het zuiden 
van het land. Hoeveel bier Bavaria 

verkoopt in die dagen, wordt niet 
meegedeeld. Maar het is wel duide-
lijk dat in de regio’s waar carnaval 
wordt gevierd, de verkoop vijf à zes 
keer zo hoog kan zijn als normaal. 
De drukte blijft overigens niet be-
perkt tot de vier carnavalsdagen. Al 
in oktober neemt de activiteit toe. 
Die komt in een extra versnelling 
zodra 11 november in beeld komt. 

Vanaf dan zijn er diverse opwarm-
feestjes richting het echte werk. 
‘Twee weken vóór de carnavalsda-
gen begint vervolgens de grote ope-
rationele drukte’, aldus een woord-
voerder van het bedrijf.

Hoge nood
De bevoorrading van kroegen vindt 

grotendeels plaats vanuit het thuis-
honk in Lieshout, waar Bavaria een 
groot distributiecentrum annex 
brouwerij heeft. Voor de hoge nood 
wordt ook een ander dc ingescha-
keld, in De Meern. Vrachtwagens 
rijden tijdens de drukste periodes af 
en aan om vóór en ook tijdens de 
carnavalsdagen de kroegen te be-
voorraden, desnoods ’s nachts. ‘De 

horecabedrijven worden vooraf-
gaand aan carnaval maximaal be-
voorraad. Maar tijdens de carnaval 
leveren we nog volop na. Op de 
dinsdag wordt het logischerwijs wat 
rustiger’, vertelt de Brabantse brou-
wer. 
Het bier wordt opgeslagen en ge-
transporteerd in grote tanks, fusten 

of kratten. Per rit kan soms meer 
dan 10.000 liter worden vervoerd, 
wat dan over verschillende cafés 
wordt verspreid. Voor het tankbier 
maakt Bavaria gedurende de carna-
val gebruik van ploegendiensten, 
waardoor de belevering 24 uur per 
dag kan doorgaan. 
Als een vrachtwagen eenmaal bij 
een kroeg is aangekomen, wordt het 
bier vanuit de tanks overgepompt 
naar opslagfaciliteiten in de cafés. 
Dan gaat het al gauw om honderden 
liters per locatie, oplopend tot zo’n 
duizend liter bier bij de drukkere 
kroegen. Het gehele bevoorradings-
proces, inclusief documentenaf-
handeling, kan zo’n dertig minuten 
duren, mede afhankelijk van de hoe-
veelheid bier die moet worden afge-
leverd. Daarna kunnen de chauf-
feurs door naar de volgende dorstige 
bestemming. 
Deze chauffeurs zijn overigens voor 
het merendeel in dienst van Bavaria 
zelf. De brouwer doet namelijk de 
distributie richting de horeca voor-
namelijk in eigen beheer. ‘Maar 
voor de topdrukte tijdens carnaval 
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CARNAVAL  Massale consumptie 
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Brouwerijen 

leveren tijdens 

carnaval 24 uur 

per dag bier aan 

cafés. In totaal 

gaat het om 

miljoenen liters.  
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worden we bijgestaan door trans-
porteurs uit de regio.’

Multimodaal
Hoewel tijdens carnaval veel af-
hangt van het wegvervoer, zette het 
bedrijf voor andere logistieke pro-
cessen volop in op multimodaliteit 
in de afgelopen jaren. Zo werd enke-
le jaren geleden een nieuw ware-
house in Tilburg in gebruik geno-
men, met goede aansluitingen op 
rail, water en weg. De opslag van 
containers werd daardoor van Lies-
hout naar Tilburg verplaatst, waar-
door in de Oost-Brabantse plaats 
meer ruimte overbleef voor andere 
doeleinden.
Ook concurrent Heineken richt 
zich steeds meer op andere ver-
voersvormen dan uitsluitend het 
wegtransport. Zo vindt de export 
momenteel vrijwel volledig plaats 
via het water. Tevens was Heineken 
betrokken bij de ontwikkeling van 
containerterminal Alpherium in 
Alphen aan den Rijn, dat vlakbij 
Zoeterwoude ligt. Het Alpherium 
wordt gebruikt om het bier te ver-

voeren naar de havens van Rotter-
dam en Antwerpen, waardoor mil-
joenen vrachtwagenkilometers 
worden bespaard. 
De brouwerij startte vorig jaar te-
vens een pilot met vervoersbedrijf 
Nedcargo. Doel van dit nieuwe pro-
ject is verduurzaming van het wa-
tertransport van Heineken. De 
schepen varen tussen het Rotter-
damse havengebied en de vestiging 
in Zoeterwoude, een route die op 
termijn moet veranderen in een 
groene corridor. Het project met 
Nedcargo vormt daarin een belang-
rijke stap. De schepen varen name-
lijk op biobrandstoffen. Dit zorgt 
voor 25% lagere uistoot van CO2. 
Ook emissie van stikstof en fijnstof 
wordt hiermee teruggedrongen. 
Daarnaast wordt de mout voor de 
brouwerijen in Zoeterwoude en 
Den Bosch middels de binnenvaart 
aangeleverd. 

Extra bier vooraf
Laatstgenoemde brouwerij speelt 
ook een centrale rol tijdens carna-
val. De bevoorrading van kroegen 

vindt namelijk plaats via de zuidelij-
ke brouwerijen van Heineken, die 
liggen in het Zuid-Limburgse Wijlre 
en dus in de Brabantse hoofdstad. 
Net als Bavaria levert de Amster-
damse drankengigant vóór carnaval 
extra bier aan de betreffende kroe-
gen. Daarbij wordt gebruikgemaakt 
van zowel fusten als tanks. ‘Vanaf 
vrijdag 9 februari tot en met dinsdag 
13 februari staan we 24 uur per dag 
klaar om extra bier te leveren als dat 
nodig is’, aldus een zegsvrouw. Het 
bedrijf wil niet zeggen hoeveel cafés 
er tijdens carnavalsdagen worden 
bevoorraad en hoeveel personeels-
leden hiervoor worden ingezet.
In de distributiecentra van Heine-
ken werkt het personeel sinds 2016 
met ‘voicepicking’. Deze spraakher-
kenningstechniek vervangt scan-
nen van de barcodes, wat lichame-
lijke klachten met zich mee kon 
brengen. Medewerkers moeten na-
melijk honderden artikelen per dag 
verwerken, die vaak op een hoogte 
van twee meter staan. Door de nieu-
we techniek hoeven ze niet meer 
honderden keren per dag een bewe-

ging boven schouderhoogte uit te 
voeren.
Maar ook kleine ondernemers kun-
nen innovatief zijn als het om bier-
transport gaat. Een kroeg-uitbater 
uit Ermelo heeft een bijzondere ma-
nier gevonden om zijn brouwsels te 
vervoeren. Jan van Wilgenburg is 
niet alleen exploitant van een kroeg 
in de Gelderse plaats, maar heeft 
ook een brouwerij met zo’n twee-
duizend verschillende bieren. Om 
zijn klanten de mogelijkheid te ge-
ven al zijn bieren in de kroeg te be-
stellen, besloot hij om zelf een tun-
nel aan te leggen tussen het café en 
de brouwerij. Daarbij moet gezegd: 
de beide bedrijfsonderdelen liggen 
pal naast elkaar. Een medewerker in 
de brouwerij zet de bestelde biertjes 
in een koelmachine, die vervolgens 
automatisch via de ondergrondse 
tunnel naar de kroeg wordt ver-
plaatst.
Nu maar hopen dat Nederlanders 
na carnaval niet massaal gaan vas-
ten. Want dan liggen de schepen en 
staan de vrachtwagens werkloos 
aan de kant.

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

Niet in de douane-unie 
betekent ook geen lid meer 
van EU handelszone. Dat 
wordt dan een stevige 
Brexit met gevolgen als im/
exportbelemmeringen 
noorlanderarjan@

Er zijn belangrijke beslissin-
gen te nemen in onze haven 
de komende jaren. Wat is de 
mening van onze (toekom-
stige) Rotterdamse politici 
daarover? Je hoort het in de 
4e editie van #Portalx op 15 
februari. Kom je ook?
https://www.jonghavenver-
eniging.nl/ 
@Lisettevdpijl

Slimme, elektrische 
stadsdistributie zal leef-
baarheid in stad verbeteren 
http://abn-amro.smh.re/
M0n @pvanduijnhoven

Het verschil tussen #logis-
tiek en #SupplyChain 
management, helder 
uitgelegd in een #infogra- 
phic: http://bit.ly/2E3ZOZg  
@GordianLogistic

“It is easier to lead people 
who feel love, hope and 
#purpose”. A core belief of 
CEO Frank Appel of 
@DeutschePostDHL 
#engagement 
http://ow.ly/sALS30ibEoB 
@CBraddick

#Logistiekdag @tonybosma 
De gouden regel voor succes 
is openstaan voor anderen, 
ideeën en netwerk. Ga uit je 
geconditioneerde cocon; 
“Logistiek heeft rebellen 
nodig!” @BartBanning

 Expediteurs verliezen 
hoger beroep om 
EU-kartelboete 

 Maersk moest systemen 
compleet vernieuwen 

 ‘Frigg W’ gedoopt

 Betere informatie over 
afhandeltijd bij terminals 
Rotterdam 

 Man gaat met bijl tekeer 
bij transportbedrijf 

 Lidl start dit jaar met 
chauffeurloze trucks 

 Ovet: 11% meer loon 

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 
vinden op
nieuwsbladtransport.nl

http://
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 dwingt brouwerijen tot logistieke tour de force

biertransport
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FOLKERT NICOLAI

In de handelsverhoudingen tus-
sen de Europese Unie en het Ver-
enigd Koninkrijk verandert de 
komende drie jaren niets. Ook 
voorstanders van de Brexit willen 
graag nog even in de douane-unie 
blijven.
 
De onderhandelingen over de Bre-
xit, het voorgenomen Britse vertrek 
uit de Europese Unie, hebben in elk 
geval opgeleverd dat het Verenigd 
Koninkrijk nog zeker twee jaar extra 
krijgt om met grote handelspart-
ners wereldwijd tot akkoorden te 
komen. In die ‘transitieperiode’ zul-
len de Britten moeten voorkomen 
dat hun buitenlandse handel geheel 
wordt onderworpen aan de strenge 
normen van de Wereldhandelsorga-
nisatie (WTO). Die voorzien in 
strikte douanecontrole en in rela-
tief hoge tarieven voor de in- en uit-
voer van goederen.
De transitieperiode moet, zo blijkt 
steeds meer uit de berichten uit 
Londen en Brussel, het ‘Noorse mo-
del’ opleveren. Dat betekent: vrij 
goederenverkeer tussen het Ver-
enigd Koninkrijk en de resterende 
Europese Unie, voortgezet Brits lid-
maatschap van de EU-douane-unie 
en een blijvende onderwerping aan 
de Europese jurisdictie op dit ge-
bied. Volgens artikel 50 van het 
EU-Verdrag van Lissabon moet het 
VK in maart 2019 de Unie verlaten. 
De transitie geeft zowel de Britten 
als de EU nog een paar jaar bedenk-
tijd. Het is of twee schakers, na een 
aantal zetten, hebben besloten hun 
klokken weer op nul te zetten.

Chaos
In het Londense Westminster, waar 
het parlement en de regering van 
het VK zetelen, is het rondom 
‘Brexit’ inmiddels chaos. De rege-
ring van premier Theresa May lijkt 
volledig de weg kwijt. In The Daily 
Telegraph, die doorgaans de Conser-
vatieven goedgezind is, leverde co-
lumnist Juliet Samuel een vlijm-
scherpe analyse. ‘Mrs May’s 
govern ment is headless, clueless 
and has lost all direction.’ De Britse 
regering is met andere woorden 
haar hoofd kwijt, heeft geen idee en 
weet niet meer waar het heen moet.
Inmiddels leidt de aanstaande Bre-
xit, hoewel zich daarvan nog niets 
heeft gematerialiseerd in de onder-
handelingen tussen Brexit-minister 
David Davis en de met de Brexit be-
laste EU-onderhandelaar Michel 
Barnier, al tot aanzienlijke gevolgen 
voor de Britse economie. De koers 

van het pond Sterling is fors gedaald 
ten opzichte van de euro, fi nanciële 
bedrijven overwegen een deel van 
hun activiteiten uit de City over te 
plaatsen naar het vasteland en som-
mige Europese instellingen, zoals 
het bureau voor farmaceutica, zijn al 
met deze verhuizing begonnen.
De Britse Rekenkamer heeft becij-
ferd dat de groei van het Britse bruto 
nationale product vorig jaar is gezakt 
van 1,4 naar 1,3%. De economische 
groei in de gehele EU nam juist toe 
van 2,2 naar 2,4%. In de Verenigde 
Staten ontwikkelt de groei zich ver-
gelijkbaar met die in de Unie, terwijl 
Canada er met een groei van 3,7% 
nog ruim bovenuit komt. De duide-
lijke groeivertraging in het VK brengt 
dit land nu zelfs onder Japan en no-
toire traaggroeiers in de EU als 
Frankrijk en Italië.
De Britse regering weet zich eigenlijk 
geen raad met de Brexit. De Britse 
Rekenkamer raamt de kosten van de 
exodus uit de Unie op 72 miljard 
pond per jaar in de periode tussen nu 
en 2021. De onderminister van justi-
tie, Philip Lee, kwam tot een zuur 
commentaar: ‘Als deze cijfers in de 
buurt komen van de waarheid, is het 

ernstig de vraag of een regering haar 
land een pad op kan sturen dat vol-
gens rationele overweging grote 
schade aanricht.’ Lee vindt het ‘tijd 
voor bewijs, geen dogma, om ons de 
weg te wijzen’.
Binnen de regering-May, en haar 
Conservatieve partij, rommelt het 
al veel langer. De oud-vicepremier, 
Nick Clegg, merkt op dat een ‘soft 
Brexit’ in zijn visie ‘dead’ is. Hij be-
treurt dat. Brexiteers noemt hij ‘erg 
rijke en uiterst boze oude mannen’. 
Of dat laatste klopt is overigens nog 
maar de vraag. Bij het referendum 
over de uittreding bleek het vooral 
de provincie te zijn die zich voor 
‘Leave’ uitsprak. Het ongenoegen 
over de Unie geldt vooral de immi-
gratie van mensen uit andere Euro-
pese landen, die de Britse levensstijl 
zouden ondermijnen.
 
Kampen
In de Tory-partij woedt achter de 
schermen een strijd om de macht. 
May moet zich, als partij- en rege-
ringsleider, verweren tegen twee 
kampen. May houdt vooralsnog 
vast aan de harde lijn – ‘geen softe 
Brexit’ – om zich haar euroscepti-

LOGISTIEK VASTGOED 
21 FEBRUARI
Alles over de belangrijkste nationale 
en internationale trends en ontwik-
kelingen in de logistieke vastgoed-
markt. Inclusief een bezoek aan het 
nieuwste distributiecentrum op 
Borchwerf II in Roosendaal.  
• spryg.com

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

SESSIE BREXIT
5 APRIL
De Britten hebben gekozen voor het 
verlaten van de EU. Wat gaat er ver-
anderen voor bedrijven in transport 
en logistiek? Tijdens deze bijeen-
komst worden verschillende scena-
rio’s helder in beeld gebracht. 
• nieuwsbladtransport.nl/events

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

HAVENCONGRES ROTTERDAM
18 APRIL
Jaarlijkse topontmoeting over de 
toekomst van de haven. Thema: po-
sitieve businessmodellen in een ha-
ven in transitie. Over de invloeden 
van digitalisering, de energietransi-
tie en innovatie op het speelveld. 
• havencongres.nl

AGENDA

EPKE SPIJKERMAN, ADVOCAAT
www.boekel.com

RAAD & RECHT

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs de arbeidsovereen-
komst van een werknemer van ECT ontbonden wegens drugs-
bezit. Wat speelde er? De werknemer is sinds 2008 in dienst bij 
ECT, de grootste containerterminal in Europa. Hij is werkzaam 
als Terminal Operator. ECT hanteert een streng anti-alcohol- 
en drugsbeleid, onder andere omdat drugssmokkel, waarbij 
hulp wordt verkregen van geronselde ECT-medewerkers, een 
ontwrichtend eff ect heeft op de bedrijfsvoering en schade 
berokkent aan ECT’s goede naam en reputatie.

Eind januari 2017 is de werknemer door zijn partner ziekge-
meld bij ECT. Enkele dagen later vernam ECT dat de werkne-
mer was aangehouden op verdenking van drugshandel en het 
bezit van vuurwapens en harddrugs en in bewaring was gesteld. 
ECT heeft de werknemer vervolgens op non-actief gesteld 
en de loondoorbetaling stopgezet. In augustus 2017 heeft de 
werknemer zich weer beschikbaar gesteld voor het verrichten 
van werkzaamheden, omdat zijn voorlopige hechtenis was 
geschorst. ECT heeft de werknemer daarop medegedeeld 
dat hij opnieuw op non-actief wordt gesteld, maar dat de 
loondoorbetaling zal worden hervat. Op 21 september 2017 
is de werknemer veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 
maanden en opnieuw gedetineerd. De rechtbank acht verboden 
drugs- en vuurwapenbezit, cocaïnehandel en het witwassen van 
zwart geld bewezen. ECT heeft vervolgens de loondoorbetaling 
gestopt en verzocht in oktober ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst op basis van de e-grond (ernstig verwijtbaar han-
delen van de werknemer) dan wel de g-grond (onherstelbaar 
verstoorde arbeidsrelatie), zonder enige ontslagvergoeding.

De kantonrechter oordeelt als volgt. De werknemer is niet in 
hoger beroep gegaan tegen zijn strafrechtelijke veroordeling. 
Vaststaat dat de strafbare handelingen hebben plaatsgevonden 
in de privésfeer. Hoewel de kantonrechter van oordeel is dat 
van ECT in beginsel, gelet op de bijzondere positie en de aard 
van de bedrijfsvoering, niet verlangd hoeft te worden een voor 
drugsbezit veroordeelde werknemer in dienst te houden, acht 
de kantonrechter een beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
op de e-grond vanwege deze strafbare gedragingen in de privés-
feer te vergaand. De rechter oordeelt dat ook indien juist is dat 
de werknemer opdracht heeft gegeven aan zijn vriendin tot het 
doen van een valse ziekmelding en ECT niet op de hoogte heeft 
gehouden van het strafproces dit, in samenhang bezien met het 
drugsbezit en de hennepteelt, niet zodanig verwijtbaar is dat de 
arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden op de e-grond.

De kantonrechter acht gerechtvaardigd dat ECT, gelet op de 
kwetsbare positie van het bedrijf op het gebied van drugssmok-
kel, op geen enkele wijze geassocieerd wenst te worden met 
drugs(bezit) en zeker niet in de omvangrijke hoeveelheid die 
bij de werknemer is aangetroff en. De kantonrechter acht dan 
ook begrijpelijk dat ECT het vertrouwen in de werknemer en 
een voortzetting van de samenwerking met hem is verloren. 
De arbeidsovereenkomst zal dan ook worden ontbonden op de 
g-grond. De kantonrechter acht het feit dat ontbinding van de 
arbeidsovereenkomst plaatsvindt vanwege het in bezit heb-
ben van harddrugs en de hennepteelt ernstig verwijtbaar aan 
werknemer. Daarom zal de kantonrechter zonder acht te slaan 
op de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst ontbinden. De 
kantonrechter acht het onaanvaardbaar om de werknemer geen 
transitievergoeding toe te kennen, nu onder meer vaststaat 
dat hij sinds zijn indiensttreding goed heeft gefunctioneerd. 
De kantonrechter kent dan ook een gedeeltelijke transitiever-
goeding ad € 5.000 bruto (volledig is € 13.056 bruto) aan de 
werknemer toe.

Ontslag om drugsbezit
BREXIT  De Britse regering weet het zelf ook niet meer

Londen en Brussel s

Beeld: Pixelbliss
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Het is niet ons beleid om in een
douane-unie te blijven.

sche partijgenoten van het lijf te 
houden. Ze wil niet in de doua-
ne-unie met de EU blijven, stelde ze 
onlangs. Daarmee gaf ze aan dat de 
‘remainers’ in haar partij geen illu-
sies moeten koesteren over een 
voortzetting van het Britse EU-lid-
maatschap in enigerlei vorm.

May verklaarde zich onlangs zelfs 
‘categorisch’ tegen een toekomstige 
douane-unie. Haar partij benadruk-
te dat nog eens in een offi  cieel bul-
letin: ‘Het is niet ons beleid om in 
een douane-unie te blijven.’ Maar 
eind vorige week zwakte May zelf 
haar eerdere uitspraak weer af. Ze 
sluit nu een aansluiting bij de doua-
ne-unie weer niet uit. Het lijkt er op 
dat het VK met de EU een overeen-
komst wil sluiten naar Noors mo-
del: geen lid van de Unie, geen stem 

in het Brusselse kapittel, maar wel 
vrijhandel met de andere landen in 
de Europese Economische Ruimte.
De Britse overkoepelende onderne-
mersorganisatie CBI verwacht dat 
het VK en de EU het wel groten-
deels eens zijn over een transitiepe-
riode van bijvoorbeeld twee jaar na 

de offi  ciële uittreding. Volgens de 
CBI zullen de laatste meningsver-
schillen tussen Londen en Brussel 
eind maart dit jaar zijn opgelost. De 
organisatie wijst erop dat de Unie 
de Britse economie veel voordelen 
biedt, zonder lastige vrijhandelsak-
koorden die met de Unie, en soms 
met afzonderlijke Europese landen, 
moeten worden gesloten. ‘Daarom 
moeten we in de douane-unie blij-
ven’, zegt de CBI kort en krachtig.
Inmiddels zien negen op de tien fi -

nanciële bedrijven in Groot-Brit-
tannië de positie van Londen als de 
belangrijkste Europese vestigings-
plaats voor bancaire instellingen in 
gevaar komen. Dat wijst onderzoek 
van de CBI in samenwerking met 
het onderzoeks- en adviesbureau 
PricewaterhouseCoopers uit. Al-
leen al de onzekerheid over waar 
het met de Brexit heengaat, levert 
de Britse economie grote schade op. 
De fi nanciële sector spreekt van de 
‘langste periode van dalend ver-
trouwen sinds de wereldwijde fi -
nanciële crisis van 2008’.

Duimschroeven
De Europese Unie draait May de 
duimschroeven aan. Ze moet nu ein-
delijk eens duidelijk maken waar zij 
en haar regering op aansturen. Dat 
moet volgens de jongste berichten 
van de onderhandelingstafel in Brus-
sel binnen een week of zes gebeuren. 
Gebeurt dat niet dan zijn de grote ei-
landen aan de westzijde van het con-
tinent defi nitief ‘out’, vindt de Unie. 
Dat zou een ‘harde Brexit’ beteke-
nen. Maar het ziet er voorlopig niet 
naar uit dat de Britten het daar wer-
kelijk op willen laten aankomen.

Partner Logistics Duiven II B.V.
Bergen op Zoom
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Partner Logistics Nieuw Bergen
Bergen op Zoom
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

DCF Transport
Rijswijk
Rechtbank Den Haag

Jooren 
Shipbuilding & Construction B.V.
Werkendam
Rechtbank Zeeland-West-Brabant

H. Koot & Zonen B.V.
’s-Gravenhage
Rechtbank Den Haag

Lili Trans BVBA
Lennik
Rechtbank Brussel

Fruru Kris
Westerlo
Rechtbank Turnhout

Distribution MIT Logistique 
Liege SPRL
Ans
Rechtbank Luik
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Bij Scania 
Benelux is 
Frank Schoepen 
aangesteld als 
manager 
sustainable 
solutions. In 
deze rol is hij 

niet alleen verantwoordelijk voor 
het verkleinen van de ecologische 
voetprint van het bedrijf zelf, 
maar adviseert hij ook transport-
bedrijven die, samen met Scania, 
stappen willen zetten in de 
verduurzaming van het wagen-
park. Hij zal zich richting de 
klanten met name focussen op 
België en Luxemburg. In Neder-
land wordt deze externe rol 
alweer enige tijd vervuld door 
Hans Binnendijk, productmana-
ger Presales. Schoepen is bij 
Scania in meerdere functies bij 
(pre)sales en marketing actief 
geweest. 

Het bestuur van de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) heeft 
Annemarie Sipkes benoemd tot 
directeur Telecom, Vervoer en 
Post. Ze is de opvolger van Johan 
Keetelaar. Op dit moment is zij 
nog directeur Kennis bij het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (OCW). Sipkes 
begint op 16 april in haar nieuwe 
functie. De directie Telecom, 
Vervoer en Post (TVP) van de ACM 
is verantwoordelijk voor regule-
ring en toezicht in markten voor 
bijvoorbeeld luchtvaart en post en 
pakketten. 

Bij de Antwerp Euroterminal (AET) 
is Marc Rom de nieuwe terminal 
manager. Voorheen was hij drie 
jaar scheepvaartmanager bij 
Havenbedrijf Antwerpen. Hij is bij 
AET verantwoordelijk voor de 
landzijde van de terminal. 

Jochen Müller 
is sinds 1 
januari Chief 
Operations 
Offi  cer (COO) 
van Dachser Air 
& Sea Logistics. 
Hij volgt 

Thomas Reuter op, die na een 
carrière van 39 jaar bij Dachser 
met pensioen is. Müller werkte 
hiervoor bij Schenker, waar hij ook 
lid was van de Executive Board. 

Harrie Schip-
pers is gekozen 
als president 
en chief 
fi nancial offi  cer 
(CFO) van 
PACCAR, het 
moederbedrijf 

van DAF. Hij werkt al 31 jaar bij 
PACCAR en is momenteel 
executive vice president en CFO 
bij de hoofdkantoren van PACCAR 
in Bellevue, Washington. Schip-
pers was van 2010 tot 2016 
president van DAF Trucks in 
Eindhoven.

CEVA Logistics 
heeft Eddie 
Aston benoemd 
tot managing 
director UK, 
Ireland en 
Nordics (UKIN). 
Hij is afk omstig 

van het kantoor in Northgate, 
waar hij bij de commerciële 
bestelwagenverhuur- en leaseor-
ganisatie UK managing director 
was. Aston volgt Michael O’Do-
noghue op.

Bart van Gils is aangesteld als 
chief commercial & operating 
offi  cer bij Worldwide Warehou-
sing Solutions UK in Rotterdam.

PERSONALIA
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ACTIE  Popsong moet bumperkleven tegengaan

Twee tellen disco 

MELS DEES

In 1982 wordt de popgroep In-
deep opgericht. Hun grootste hit: 
Last night a DJ saved my life. De 
song is nu onderdeel van een 
Vlaamse verkeerscampagne.
 
In Vlaanderen is een campagne ge-
lanceerd om bumperkleven tegen te 
gaan. Volgens de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde (VSV) is een actie 
nodig, omdat de gemiddelde Vla-
ming moeite heeft ‘twee seconden 
afstand te houden’ in het verkeer. 
Jaarlijks leidt bumperkleven tot 
7.000 ongevallen. De song Last night 
a DJ saved my life speelt de hoofdrol 
in de campagne. Vooral in Neder-
land en België haalde het nummer, 
geschreven door Mike Cleveland en 
vertolkt door de zangeressen Réja-
ne Magloire en Rose Marie Ramsey, 

Waar zingen achter het stuur al niet goed voor is... Illustratie: VSV

hoge noteringen in de hitparade: 
een tweede plaats.

Refrein
‘Een handige en leuke manier om 
die twee seconden te tellen is ge-
woon... een deuntje zingen!’, aldus 
de VSV. ‘Bijvoorbeeld het refreintje 
van de bekende discohit Last Night 
A DJ Saved My Life, dat duurt exact 
twee seconden. Zing je de iets lan-
gere versie, ‘Last night a DJ saved 
my life from a broken heart’, dan 
kom je uit op drie seconden.’ En 
dat is de afstand die je moet aan-
houden bij nat weer. De Vlaamse 
dienst heeft het allemaal mooi be-
rekend – het is alleen te hopen dat 
jongere automobilisten het lied 
kennen.
De komende weken staat de titel 
van de song met grote letters op het 
wegdek geschilderd, op de E19 in 

Machelen richting Antwerpen en op 
de E40 in Denderleeuw richting 
Brussel. De slogans op het wegdek 
staan over een afstand van 70 meter 
geschilderd, bij benadering de af-
stand die je in twee seconden afl egt 
als je op de autosnelweg 120 kilome-
ter rijdt.
De verantwoordelijke minister, Ben 
Weyts, denkt overigens dat auto-
mobilisten niet afgeleid worden 
door het zingen, of door het lezen 
van de letters op het wegdek. Hoe 
werkt het in de praktijk? ‘Zoek een 
punt; een paal of een verkeersbord 
bijvoorbeeld. Het moment dat uw 
voorligger voorbij dat punt rijdt, 
moet u het bekende deuntje begin-
nen te zingen. Bent u uitgezongen 
op het moment dat uzelf het punt 
bent gepasseerd, dan hebt u vol-
doende afstand gehouden’, is de uit-
leg van de VSV.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

COLUMN

De wereld wemelt en ritselt van duurzaamheid. Dat althans 
wil men ons doen geloven, in de ronkende persberichten van 
bedrijven en overheden. Is het werkelijk zo? Ach, misschien. 
Bedrijven en huishoudingen stapelen hun daken vol met zon-
nepanelen. In het straatbeeld ontwikkelen zich kleine wouden 
van laadpalen en buitengaats ontstaan dichte bossen van wind-
molens. We draaien langzaam de Groningse gaskraan dicht, 
ook al om de Groningers te beschermen tegen aardbevingen 
van 4 en zwaarder op de schaal van Richter.
 
Mooi en aardig. Intussen wil Nederland wel de internationale 
doorleverancier van fossiele energie blijven. Schonere energie-
winning zoals kernsplijting wordt uitgefaseerd, omdat het ‘eng’ 
is. Over kernfusie horen we verbijsterend weinig; de voortgang 
op dit gebied moeten we halen uit wetenschappelijke rappor-
ten, die veelal in diepe laden worden opgeborgen, omdat het 
‘iets van de toekomst’ is. Dat die toekomst nu, elke seconde 
opnieuw, aanbreekt, wordt in dezelfde laden weggemoff eld.
 
Je moet waardering hebben voor stadsvervoerders die over-
schakelen op stroom om hun spullen bij de winkels te brengen. 
Zelf ga je je al bijna schuldig voelen omdat je bij de laatste 
verbouwing toch maar weer voor gas hebt gekozen. Maar wil je 
weten waar de elektriciteit mee wordt opgewekt voor je schone 
auto? Nou, meestal nog met olie en steenkool, en – het moet 
gezegd – met gas. De helft van ons gas halen we niet uit Sloch-
teren of Loppersum, maar uit de Noordzee en het buitenland.
 
Nederland kan in zijn eentje de wereld niet redden van de kli-
matologische ondergang. Dat is geen reden om de ‘energietran-
sitie’ de rug toe te keren. We moeten dagelijks warmetruien-
dagen afkondigen en de thermostaat terugdraaien. We moeten 
onze mobiliteit verminderen en een kilometerheffi  ng invoeren. 
En van die kolencentrales moeten we zo snel mogelijk af.
 
Pluim trouwens voor Eric Derk Wiebes (Delft, 1963), de zoon 
van een kernfysicus en zelf werktuigbouwkundige. De minister 
van Economische Zaken en Klimaat heeft er maar even voor 
gezorgd dat Groningers zich weer min of meer veilig in hun 
huizen kunnen voelen en dat NAM, Shell en Exxon een toontje 
lager zingen. Het lijdt geen enkele twijfel dat Wiebes zich in het 
kabinet staande weet te houden. Al een beetje klimaatwinst.

Wat Wiebes wil is wet

Koen Overtoom, 

CEO Havenbedrijf Amsterdam, 

in de Binnenvaartkrant.

Wij geloven in 
lng als scheeps-
brandstof.

QUOTE VAN DE WEEK

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.

Het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat gaat een half miljoen gul-
den beschikbaar stellen voor een 
proef met elektrische distributie-
voertuigen in de stad Groningen.

Het is voor het eerst dat een derge-
lijk experiment wordt uitgevoerd 
in Nederland. De voorbereidingen 
voor de proef zijn inmiddels 
grotendeels afgerond. Het gaat 
om een test met twee voertuigen 
die door Expeditiecentrum Gro-
ningen worden ingezet voor stads-
distributie.
Het experiment moet in mei van dit 
jaar van start gaan. Begeleider van 
de proef, die valt in het project ‘Stil-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Proef met elektrische trucks
17 februari 1998

ler, Schoner en Zuiniger’, is de No-
vem. Na Groningen zal ook in Gou-
da een proef beginnen met hybride 
voertuigen. Deze vrachtauto’s kun-
nen zowel elektrisch als door mid-
del van een dieselmotor worden 
aangedreven.

Subsidie
In het buitenland heeft Volvo twee 
voertuigen ondergebracht bij een 
Zweedse vervoerder voor een prak-
tijktest. 
In Nederland zijn overigens eerder 
pogingen ondernomen voor een 
proef met elektrische auto’s. 
Gehoopt werd toen op Europese 
subsidie.


