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Het is een geruststellend, bijna een 
troostrijk boek. In The Earth After Us 
uit 2008 beschrijft de Amerikaanse 
geoloog Jan Zalasiewicz hoe bijna alle 
herinneringen aan onze beschaving 
over honderdmiljoen jaar van het 

aardoppervlak zullen zijn verdwenen. Culturen na de 
onze komen, gravend in de door de tijd omgeploegde la-
gen, hooguit kleine aanwijzingen van ons bestaan tegen. 
‘Niets dan wat gebeente of een gouden ring’. De moder-
ne mensheid laat nog minder sporen na dan de grote sau-
riërs, van welke we tientallen miljoenen jaren na hun 
massale uitsterven de skeletten nog dagelijks opdelven.
Wie op kleinere schaal wil zien hoe de tijd korte metten 
maakt met de door mensen verlaten culturele voort-
brengselen, kan zich van de kracht van de natuur laten 
overtuigen door de tempels van oude volken. Op tal van 
plaatsen schuilen kolossale bouwwerken onder wou-
den die de zo zorgvuldig opgestapelde stenen binnen 
enkele millennia of zelfs eeuwen, een op geologische 
schaal nietige periode tijds, hebben overwoekerd.
Een aansprekend voorbeeld is het tempelcomplex Ang-
kor Wat in Cambodja, door de Khmer in de negende 
eeuw van onze jaartelling gesticht en niet zoveel eeu-
wen later verlaten. Enkele tientallen heiligdommen zijn 
inmiddels vrijwel volledig door de natuur heroverd. De 
hoofdtempel op het terrein wordt aangeknaagd door 
struiken en bomen, die zich in de voegnaden tussen de 
stenen hebben geworteld.
De boodschap is duidelijk: als de mensheid haar tuintje 
niet bijhoudt, het gras niet maait, het onkruid niet 
wiedt, is het met gazon en perk snel gedaan. Op de evo-
lutionaire tijdbalk, die een lengte heeft van miljarden 

jaren, is onze aanwezigheid op aarde een stipje. En wel-
iswaar zijn de getuigen daarvan – de Chinese Muur, de 
piramiden aan de Nijl, de steeds hoger torenende bouw-
werken, de almaar langere en bredere schepen – in onze 
ogen indrukwekkend, maar als door welke oorzaak ook 
(een verwoestende Derde Wereldoorlog, de inslag van 
een asteroïde ter grootte van de Mount Everest, een uit 
de hand gelopen opwarming van de planeet), de wereld 
zoals wij die kennen onbewoonbaar is geworden, dan 
weet de alles vermalende tijd wel raad met wat we ach-
terlieten.

Klimaatconferenties
Is dit een argument voor berusting in onze eigen collec-
tieve eindigheid? Kunnen we ons de moeite van mondi-
ale klimaatconferenties, van internationale vredesbe-
sprekingen, van de uitfasering van kolencentrales en de 
overschakeling op elektrisch transport besparen? Ja, 
denken de defaitisten. Een vorige generatie herinnert 
zich het liedje van de groep Doe Maar. ‘Werken aan m’n 
toekomst, voordat de bom valt’, uit 1982, nu meer dan 
zesendertig jaar geleden. Waar doen we het allemaal 
voor? We zijn als nijvere mieren, zich nauwelijks bewust 
van de reusachtige voetstap die aanstonds op hen neer-
daalt.
Vreemd genoeg is het nee-kamp nauwelijks optimisti-
scher. Het realisme overheerst. We kunnen de geopoli-
tieke en geologische krachten die ons lot bepalen nog 
niet beheersen. Maar onder hen treff en we degenen die 
geloven in de afwendbaarheid van vernietigende oorlo-
gen. Degenen die ervan uitgaan dat de mensheid zich 
eerdaags zover zal hebben ontwikkeld dat we reusach-
tige ruimteprojectielen van hun ramkoers kunnen af-
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Als Donald Trump, met het verkeerde been uit bed gestapt, 
in zijn eerste tweet van die morgen de Derde Wereldoorlog 
uitroept, gebeurt er de hele dag niets. Niemand neemt deze 
aankondiging van een nog slaapdronken president van de 
Verenigde Staten serieus. En omdat er generaals zijn die vooral 
getraind zijn om het gebruik van atoomwapens te voorkomen, 
zullen de raketsilo’s hermetisch gesloten blijven.

Zolang Trump iets twittert, gebeurt het dus niet, zult u zeggen. 
Toch is het onverstandig, de invloed van sociale media, zoals 
Twitter, Facebook, YouTube en soortgelijke, op de werkelijk-
heid te onderschatten. Zo is er het aloude Peter-en-de-wolf-
eff ect, dat eigen is aan alle communicatie, maar nu duizeling-
wekkend snel uitgebreid tot grote groepen mensen die er niet 
in slagen hun smartphone langer dan een kwartier terzijde te 
leggen. Als na de eerste tweet van Trump de bom uitblijft, en 
na de tweede ook, gaan we er maar van uit dat de derde tweet 
eveneens een blindganger moet zijn.

Een ander eff ect is dat berichten, in de termen van de Ame-
rikaanse president veelal ‘fake news’, het werkelijke nieuws 
overwoekeren. Dit doet bij de ontvangers een geweldig beroep 
op het onderscheidingsvermogen. Daar waar het verschil tus-
sen ‘echt’ en ‘nep’ door verzenders ook nog eens kunstig wordt 
gemaskeerd, kan bij de ontvangers dus misverstand ontstaan. 
En naarmate de ontvanger meer wordt bestookt met al dan niet 
ernstig op te vatten berichten, neemt het oordeelsvermogen af.
Dat zouden we het ‘dorpspomp’-eff ect kunnen noemen. Twee 
dorpsbewoners ontmoeten elkaar aan de waterpomp, waar ze 
al pompend nieuwtjes uitwisselen. Het verhaal is bekend: als zij 
hun nieuws doorvertellen aan hun naasten, treedt al een sterke 
vervorming op. De inhoud wordt in bijgekleurde vorm over-
gebracht aan derden en als de twee oorspronkelijke dorpsbe-
woners elkaar een dag later weer bij de pomp tegenkomen, zal 
de ene tegen de andere zeggen: ‘Wat, mijn oma is overleden? 
Joh, dat wist ik niet. Vanochtend was ik nog bij haar met een 
emmertje water en was ze kerngezond.’

Peter en de wolf, de dorpspomp – ze zijn zo oud als de mense-
lijke communicatie zelf en, zeggen we er bij Nieuwsblad Trans-
port met het schaamrood op de kaken bij, zo oud als de journa-
listiek. Bij het Haarlems Dagblad kan men ons echt niet meer 
inlichten welke ‘tijdingen’ uit de Opregte Haerlemsche Courant 
(17de eeuw) nu voor goede munt konden worden opgenomen 
of, bij nader inzien, soms al ‘fake news’ waren op het moment 
waarop ze werden geschreven. Daarbij is het woord nepnieuws 
natuurlijk niet voldoende gedefi nieerd (zie: dorpspomp).
Dit betekent niet dat men bij voorbaat niets moet geloven van 
wat via de media wordt aangereikt. Het kan buitendien handig 
zijn, deze media te bespelen met eigen nieuws. Wees er wel op 
bedacht dat er bij de journalistieke, professionele, lezer een 
zekere vermoeidheid kan optreden bij het toegezonden bericht 
‘Jansen Internationale Transporten neemt twee nieuwe elek-
trische trekkers in gebruik voor stadsdistributie’. Of, vooruit 
maar: ‘Reders maken zich op voor lastig jaar’.

Omgekeerd moet de lezer ook zelf enige distantie bewaren bij 
het nuttigen van de almaar aanzwellende informatiestroom. 
Die eigenschap zou, theoretisch, moeten zijn versterkt door de 
opmars van de ‘sociale media’. Het tegendeel blijkt waar, want 
de moderne mens schijnt – zie Donald Trump – met de smart-
phone op te staan en ermee naar bed te gaan. Er worden, mo-
gen we de berichtgeving geloven, zelfs klinieken opgericht om 
de ernstige gebruikers van deze verslaving af te helpen.
U mag ervan uitgaan dat deze krant, en heel veel vakbroeders 
en -zusters bij andere kranten, ook dit jaar weer zal proberen 
de lezer op alle moderne manieren ten dienste te staan. Via 
de papieren krant, via digitale nieuwsbrieven, door middel 
van websites, congressen, seminars en webinars. En ja, via de 
‘social media’, eigenlijk de dorpspomp van onze tijd. Maar leg 
die smartphone nu en dan een dagje weg, gooi de krant na le-
zing netjes bij het oud papier, sluit de laptop (er zit een knopje 
‘afsluiten’ op), treed vooral met de sprekers op bijeenkomsten 
in discussie. En wees kritisch. Meer dan ooit vragen kranten 
van hun lezers om zelf na te denken. Refl ectie kost tijd, gun je 
die luxe. 

Wie zal het zeggen?

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

VOORWOORD

De grote 
kalender kijkt 
niet op een 
jaartje

FOLKERT NICOLAI

Eén ding weten we zeker: wat 2019 ons brengt, is

volstrekt onbekend. Elke voorspelling die uitkomt,

berust op toeval; de kans dat het anders afl oopt is

oneindig veel groter. Of niet dan? 
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ken. De merknaam Tesla wordt zelden geassocieerd met 
de grote natuurkundige Nikola Tesla (1856-1943). De 
naamgever staat natuurlijk ook niet prominent op Insta-
gram.

Vegaburger
Gelatenheid en ongeduld worstelen in onze boezem om 
voorrang. Er zal weinig veranderen in het nieuwe jaar, 
mompelen we, nog maar een appelflap van de schaal 
pakkend. Wereldleiders zullen ook dit jaar niet naar het 
atoomwapen grijpen, te zeer gehecht aan hun eigen res-
terend leven als ze zijn. Van de meeste grote kosmische 
rotsklompen zijn de banen nauwkeurig, en met gerust-
stellende uitkomst, berekend. Supervulkanen zullen 
ons ook dit jaar nog wel respijt gunnen en de opwar-

ming van de aarde schrijdt slechts met tienden tot hon-
derdsten van een procent voort.
Tegelijk gaan de dingen ons niet vlug genoeg. We mor-
ren in de file. We klagen, of we nu aan de onder- of de 
bovenkant van het salarisgebouw staan, over de mage-
re beloning. Tegelijk hekelen we de opmars van machi-
nes die onze arbeid, hoe zwaar en geestdodend soms 
ook, overnemen. Waar blijft de extra spitsstrook, de 
nieuwe weg, de loonsverhoging, het ‘dolce far niente’ 
van een pensioenleeftijd van niet meer dan 65 jaar? 
Wanneer wordt de vegaburger behalve dier- en milieu-
vriendelijk ook nog eens lekker?
Ver na ons zal de machinerie van het onderaards geweld 
de laatste resten van dit alledaagse gedoe hebben verma-
len tot op atomair niveau. We reizen nog eens terug van 
onze exoplaneet naar de oude moeder Gaia. Misschien 
treffen we een dorre, uitgeleefde bol aan, die er, vele mag-
netische ompolingen, aardbevingen, uitbarstingen, ijstij-
den en inslagen verder, voorgoed de brui aan heeft gege-
ven. Of, misschien, een vrolijke groene wereld, die zich 
na alle rampen toch weer heeft opgericht. En misschien 
heeft zich aan de oppervlakte een nieuwe beschaving 
ontwikkeld, met diersoorten waarvan zelfs Darwin de 
verschijningsvormen niet had kunnen bevroeden.

brengen en steeds meer in staat zullen zijn de grillen 
van het inwendige van de planeet onder controle te 
brengen. In hun ogen is niet alleen de samenleving, 
maar ook haar natuurlijke omgeving in beginsel ‘maak-
baar’, dat wil zeggen: steeds beter onder controle te 
brengen.
Het opmerkelijkste is dat beide kampen in onszelf, in 
de menselijke individu, tegelijkertijd lijken te zijn ver-
tegenwoordigd. We doen maar en denken tegelijk soms: 
laat ook maar. We streven naar het behoud van de Aar-
de, maar exploreren intussen Mars en de verre exopla-
neten. We sparen voor een elektrische auto, maar rijden 
voorlopig nog op diesel. De evolutie zelf heeft ons ge-
leerd dat veranderingen geleidelijk gaan en dat daarbij 
soms de verkeerde richting wordt ingeslagen. We kun-
nen het leven en onszelf in laboratoria meer en meer 
vorm geven, maar nemen op de koop toe dat we daarbij 
nu en dan de rol van een Faust of Frankenstein spelen. 
Sommigen zetten zich in voor de wereldvrede, maar 
bouwen ook schuilkelders voor het geval dat het mis-
gaat.

Robots
Onze nog korte geschiedenis – die van de dino’s om-
spande alvast vele miljoenen jaren meer – is er een van 
vallen en opstaan. Wij leren ondertussen in een steeds 
hoger tempo. De mensheid heeft duizenden jaren ge-
droomd ooit te kunnen vliegen; de ontwikkeling van de 
luchtvaart – van de eerste ballonnen tot de modernste 
vliegtuigen – duurde nauwelijks meer dan twee eeuwen. 
Voor de oudste pre-computers moeten we naar de ne-
gentiende eeuw teruggaan. De ruimtevaart heeft een 
historie van nauwelijks een eeuw.

Over twintig jaar zullen onze huidige robots lachwek-
kende en misschien vertederende, bijna prehistorische 
voorlopers zijn. Onze voer-, vaar- en vliegtuigen bewe-
gen zich tegen die tijd voort op waterstof en besturen 
zichzelf.
Intussen beginnen we de snelle vooruitgang van onze 
techniek als vanzelfsprekend te zien. De prehistorische 
ontdekker van het gebruik van vuur had er geen idee 
van dat deze vondst zich ooit niet alleen voor de ver-
warming van kampplaatsen, het afschrikken van wilde 
dieren en het verlichten van donkere grotten zou lenen, 
maar ook voor het koken van wortels, het bakken van 
broden, het smelten van ertsen, het smeden van meta-
len voorwerpen en, nog vele eeuwen later, voor toepas-
sing in verbrandingsmotoren.
De huidige mensheid wacht met ongeduld op de defini-
tieve doorbraak van de Planck-computer, terwijl het be-
ginsel daarvan theoretisch nog omstreden is en de mo-
gelijkheden van de naar Max Planck genoemde 
kwantumfysica ook nog lang niet zijn ontgonnen. De 
moderne mens veronderstelt dat ontdekkingen van 
vandaag morgen al in concrete vooruitgang resulteren 
– waarin hij/zij ook vaak gelijk krijgt.
Soms wordt ons geduld op de proef gesteld. De uitvin-
ding van de elektrische aandrijving van voertuigen bij-
voorbeeld dateert al van de eerste helft van de vorige 
eeuw. Terwijl elektrische broodroosters, liften, koelkas-
ten en scheerapparaten hun opmars maakten, werd de 
auto met elektromotor al snel weer van de weg gehaald 
omdat het rendabeler was om grote motoren direct, dus 
niet langs de omweg van energiecentrales, met oliepro-
ducten aan te drijven. De jongste generatie weet niet be-
ter dan dat de elektrische auto aan Elon Musk is te dan-
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Supervulkanen zullen ons 
ook dit jaar respijt gunnen.

Illustratie: Shutterstock
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Een voorspelling voor het nieuwe jaar dur-
ven we wel aan: zeker de eerste maanden 
zullen in het teken staan van de Brexit. 
Daar is al zoveel over gezegd en geschre-
ven, dat een nieuwe bespiegeling er niet 
veel meer aan kan toevoegen. Behalve 

deze misschien: doemscenario’s, zoal brancheorganisa-
ties die nogal eens schetsen, hebben de prettige neiging 
zelden uit te komen. Vrijwel altijd wordt de soep bedui-
dend minder heet gegeten dan zij wordt opgediend.
Of dat met de Britse Alleingang ook zo zal zijn, valt ge-
zien de politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk onmo-
gelijk te voorspellen. Maar toch lijkt het moeilijk voor-
stelbaar dat Brexiteers van de harde lijn de gevolgen van 
een no deal-vertrek uit de Europese Unie op hun conto 
durven te nemen. Want die liegen er niet om. Volgens het 
zwartste scenario zou de Britse economie een geweldige 
optater krijgen met een krimp van 8,5% en een implosie 
van de huizenmarkt met prijsdalingen tot 33%.
Ook de onvermoeibare vechtjas en prime minister The-
resa May gokt erop dat het gezond verstand het uitein-
delijk zal winnen van politiek opportunisme en een on-
realistisch terugverlangen naar de tijd waarin Britannia 
over de golven heerste. In de loop van januari zullen we 

waarschijnlijk weten hoe die bal gaat rollen, als de hele 
zaak tenminste niet alsnog wordt uitgesteld. Want zelfs 
dat is nog een mogelijkheid. Een Brexit-watcher als Ko 
Colijn, politicoloog en hoogleraar internationale be-
trekkingen, is er bijvoorbeeld van overtuigd dat er nieu-
we verkiezingen komen en dat de Brexit zo lang moge-
lijk wordt uitgesteld.
De Nederlandse havens zullen opgelucht ademhalen als 
Colijn gelijk krijgt. Groot-Brittannië is binnen Europa 
de belangrijkste maritieme bestemming. Dagelijks gaan 
er tientallen ferry’s, coasters, feeders, containersche-
pen en wat al niet meer heen en weer tussen Nederland-
se en Britse havens. Met dank aan de zegeningen van de 
vrije Europese markt. Het invoeren van een echte grens, 
met alle douaneformaliteiten van dien, tussen het VK 
en de rest van Europa zou daar een forse rem op zetten. 
En dat de Brexit, in welke vorm dan ook, een tijdlang 
voor chaos in de havens zal zorgen, lijkt een zekerheid-
je. Maar de ervaring leert ook dat op een gegeven mo-
ment de wal het schip keert en dat de situatie na ver-
loop van tijd normaliseert.
Bij veel bedrijven kunnen ze het woord inmiddels niet 
meer horen: energietransitie. Zo verzuchtte een beken-
de Rotterdamse ondernemer na het zoveelste betoog 

over hernieuwbare energie waarom het niet weer eens 
‘gewoon ouderwets over tonnen kon gaan’. Haven-top-
man Allard Castelein laat echter geen gelegenheid 
voorbijgaan om het belang en de impact van de over-
schakeling van fossiele op hernieuwbare energiebron-
nen te onderstrepen. Niet voor niets begon hij zijn te-
rugblik op het afgelopen jaar op de traditionele Dag van 
de Haven met dit thema: de belangen voor Rotterdam 
zijn enorm.

Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de kolen-
sector. Twee kolencentrales, twee enorme overslagbe-
drijven (EMO en EECV) en een handvol kleinere 
stuwadoors zijn grotendeels afhankelijk van steenkool. 
Samen zijn ze goed voor enkele duizenden arbeids-

Frankrijk en Duitsland gaan 
hun kolencentrales sluiten.

ROB MACKOR

Zoveel is zeker: saai wordt dit jaar niet. De Brexit blijft een bron van 

vermaak, en van zorg. Al zou het allemaal best nog eens met een sisser 

af kunnen lopen. En de energietransitie zal nog meer aandacht opeisen 

dan het afgelopen jaar. Hoewel sommigen het woord al niet meer 

kunnen horen.
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Het jaar van 
Brexit en Porthos 



plaatsen en tientallen miljoenen euro’s aan havengeld 
per jaar. En toch moet er een eind aan komen, want het 
verstoken van kolen is nu eenmaal een van de meest 
schadelijke economische activiteiten voor het klimaat. 
Waarschijnlijk zal de kolenoverslag de komende jaren 
in snel tempo dalen, want zowel Frankrijk als Duitsland 
wil zijn kolencentrales sluiten. De Fransen willen de 
laatste centrale al in 2021 sluiten. De Duitse ‘Kohleaus-
stieg’ zal echter veel langer gaan duren, mede omdat het 
land naarstig op zoek is naar alternatieven voor zijn 
kerncentrales, waarvan de laatste in 2022 dicht moet 
gaan.
Voor de productie van staal is steenkool, in de vorm van 
cokes, onmisbaar. Hoe de overslag van de daarvoor be-
nodigde metallurgische steenkool afgebouwd zou moe-
ten worden, is nog een open vraag. Iets dergelijks geldt 
voor de vijf Rotterdamse raffi  naderijen, die jaarlijks 
tientallen miljoenen tonnen ruwe olie tot brandstoff en 
als benzine, kerosine en diesel verwerken. Dat gebeurt 
in kraakinstallaties bij temperaturen tot zo’n 400 gra-
den, die op hun beurt ook met fossiele brandstoff en ge-
stookt worden. Ook daarvoor is er eigenlijk geen alter-
natief. Er wordt wel gewerkt aan de ontwikkeling van 
elektrische verhittingssystemen, maar het gaat hoe dan 

ook nog jaren duren voor die beschikbaar zijn.
Het is een van de redenen dat de Rotterdamse haven 
blijft vasthouden aan carbon capture and storage (ccs), 
ofwel afvangen en ondergronds opslaan van CO2. Dit 
ondanks de bezwaren van de milieubeweging, die ccs 
ziet als een peperduur lapmiddel en CO2-uitstoot veel 
liever bij de bron wil aanpakken. Maar volgens het Ha-
venbedrijf is de beoogde halvering van de CO2-uitstoot 
in 2030 zonder ccs ten enenmale onhaalbaar. 

CO2-afvoer
De haven werkt achter de schermen al bijna een jaar 
hard aan het Porthos-project. Dat voorziet in de aanleg 
van een soort ringleiding in het havengebied, waarnaar 
aangesloten bedrijven hun afgevangen CO2 kunnen af-
voeren. Daarvan zou een klein beetje aan de glastuin-
bouw in Zuid-Holland geleverd kunnen worden, maar 
het leeuwendeel zou opgeslagen moeten worden in een 
uitgeproduceerd gasveld onder de Noordzee. Geschat-
te kosten: zo’n half miljard euro. In de beginfase zou het 
gaan om twee miljoen ton CO2 per jaar, op termijn zelfs 
om vijf miljoen ton. Daarmee komt de beoogde halve-
ring van de uitstoot binnen handbereik: de havenindus-
trie stoot nu jaarlijks zo’n twaalf miljoen ton CO2 uit.

Het Havenbedrijf is optimistisch dat het Porthos-pro-
ject het wel haalt, waar het soortgelijke Road-project 
ruim een jaar geleden sneuvelde nadat de stroompro-
ducenten Uniper en Engie zich eruit terugtrokken. De 
havenbeheerder rekent wel op een bijdrage uit Den 
Haag, aangezien de regio met Porthos (de gulzigste van 
Dumas’ Drie musketiers) een forse bijdrage aan de lan-
delijke CO2-opgave zou leveren. Het geld lijkt beschik-
baar: de miljarden aan SDE+-gelden, die minister Eric 
Wiebes in zijn zak kan houden omdat de vijf geplande 
windparken op zee veel minder subsidie vergen dan de 
gebudgetteerde achttien miljard euro.
Wat dat betreft lijkt de publicatie van het onderzoeks-
rapport ‘Het Rotterdam Eff ect’ van Erasmus-onderzoe-
kers onder leiding van haveneconoom Bart Kuipers 
goed getimed. Ze kwamen tot de conclusie dat de im-
pact van de Rotterdamse haven op de Nederlands ecno-
mie twee keer zo groot is als gedacht, omdat het eff ect 
op het vestigingsklimaat tot dusverre werd onderschat. 
Ruim 6% van het nationale inkomen wordt er verdiend. 
Dat geeft de havenbeheerder een krachtig argument in 
handen. Het havengebied mag dan een van de meest 
vervuilende regio’s van Nederland zijn, het is ook een 
van de meest waardevolle.

Illustratie: Edward Ouwerkerk
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V oor 2018 voorspelde ING dat het 
wegtransport een plus van 3,5% tege-
moet kon zien. En inderdaad, de vo-
lumes namen in het voorbije jaar toe. 
De kosten echter ook. Vooral in de 
eerste helft van het afgelopen jaar 

gingen de brandstofuitgaven de hoogte in. Gekoppeld 
aan hogere kosten voor personeel leidde dit tot dunne 
marges. Voor veel verladers is transport immers nog 
steeds een post waarop vooral bezuinigd moet worden. 
Vervoerders konden daardoor de stijgende volumes 
niet of nauwelijks omzetten in betere tarieven. Niet 
toevallig waren er in vergelijking met andere sectoren 
relatief veel faillissementen in het wegtransport afgelo-
pen jaar. Een van de grootste wegvervoerders van Eu-
ropa, Waberer’s, zei in het najaar al dat een tariefverho-
ging onvermijdelijk was om rendabel te blijven.
Ondanks de faillissementen blijft het aantal bedrijven 
onverminderd hoog. Volgens het CBS waren er alleen 
al in Nederland aan het begin van het vierde kwartaal 
bijna twaalfduizend bedrijven actief in het vervoer over 
asfalt. Weliswaar zitten daar veel eenpitters bij, maar 
het is al voor het vijftiende kwartaal op rij dat het aan-
tal bedrijven groeide. De toename in het vierde kwar-
taal was zelfs de grootste sinds de Haagse rekenmees-
ters zijn begonnen met registreren (begin 2007). Ter 
vergelijking, het spoorgoederenvervoer telt in Neder-
land ongeveer 25 bedrijven. De concurrentie voor weg-
vervoerders blijft dus enorm, terwijl een grote consoli-
datieslag uitblijft.

Toch lijkt langzaam de zon door te breken. Zo wist het 
eerdergenoemde Waberer’s zijn prijzen in het interna-
tionale vervoer met gemiddeld 7% te verhogen. En ook 
in Nederland en België gaan steeds meer geluiden op 
dat verladers niet uitsluitend naar het geld kijken. Ze 
willen ook zekerheid dat hun goederen daadwerkelijk 
geleverd worden. En op tijd. Het kost verladers immers 
meer geld als ze nee moeten zeggen tegen hun klanten 
dan wanneer ze wat extra’s moeten betalen.
Vreemd genoeg is een ander sectorprobleem hier de 
oorzaak van: het chauff eurstekort. Zou Johan Cruijff  
dan toch gelijk hebben toen hij zei dat elk nadeel zijn 
voordeel heeft?
Niet dat vervoerders nu meteen de winst fl ink kunnen 
opdrijven. Maar kostenstijgingen kunnen in ieder geval 

weer deels worden doorberekend. En dat is geen over-
bodige luxe, aangezien de uitgaven het komend jaar 
waarschijnlijk verder stijgen. Zo becijferde onderzoeks-
bureau Panteia dat de kosten voor wegtransport in 2019 
toenemen met een percentage tussen de 3,6 en 5,2. Be-
langrijkste oorzaak is de groei van de loonkosten. Door 
een tekort aan arbeidskrachten, zowel voor rijdend per-
soneel als voor overige logistieke banen, zijn werkge-
vers eerder geneigd de lonen te verhogen. Dit terwijl 
mankracht de grootste kostenpost is voor vervoerders.

Files
Ook de fi les zullen de komende tijd extra kosten met 
zich meebrengen. De congestie op de Nederlandse we-
gen was het voorbije jaar fors hoger dan in 2017. Zo no-
teerde de ANWB in het derde kwartaal een plus van 13% 
in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. 
Over de eerste drie kwartalen nam de fi lezwaarte zelfs 
met 20% toe. En dit jaar wordt het mogelijk nog druk-
ker op de wegen. 
Die opstoppingen zouden rondom de Rotterdamse ha-
ven zelfs naar ongekende hoogte kunnen stijgen na 29 
maart 2019. Die datum zal inmiddels bij velen in de 
transportsector een bel doen rinkelen. Dan stapt het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hoe de 
Brits-Brusselse vechtscheiding er precies uit gaat zien, 
is nog volstrekt onduidelijk. Maar een rimpelloze over-
gang lijkt zeer ver weg. Voor vervoerders die veel zaken-
doen met de andere kant van de Noordzee wordt het 
spannend. Gaan de Britse volksvertegenwoordigers la-
ter deze maand akkoord met het voorstel van premier 
Theresa May? Komt er misschien een overeenkomst 
naar Noors model? Gaat een overgangsfase voorlopig 
voor rustig vaarwater zorgen? Niemand die het precies 
weet. De Britse politiek laat zich in het Brexit-spektakel 
van haar grilligste kant zien.
Overigens tovert Den Haag ook nog weleens een onver-
wacht konijn uit de hoge hoed. In oktober werd bekend 
dat het kabinet de accijnsteruggave-regeling voor 
LNG-vrachtwagens niet verlengt. Uit onderzoek bleek 
dat de maatregel wel werkte, maar toch vond staatsse-
cretaris van Financiën Menno Snel dat de duurzaam-
heidswinst niet groot genoeg was. Dat het vloeibare 
aardgas momenteel het enige alternatief is voor langere 
afstanden mocht niet baten. Eind 2018 is de stimule-
ringsregeling komen te vervallen. Geen prettig bericht 
voor transporteurs die kortgeleden hebben geïnves-
teerd in vrachtwagens op LNG. Zij moeten het voorlo-
pig zonder deze accijnsteruggave doen. Of het Neder-
landse vrachtwagenpark over twaalf maanden veel 
duurzamer is dan het huidige, is daarom twijfelachtig. 
De extra terugverdientijd van aardgastrucks wordt im-
mers langer. En alternatieven zoals elektriciteit, water-
stof en HVO (diesel uit plantaardige oliën) zijn onhaal-
baar of onbetaalbaar. Voorlopig blijven we dus nog wel 
even dieselen.

Verladers willen wel
betalen voor zekerheid.

TOM VAN GURP

Meer volume, meer kosten, maar achterblijvende tarie-

ven. Voor veel wegvervoerders was dat de realiteit van 

het afgelopen jaar. Sommige transporteurs merkten 

echter dat verladers openstonden voor betere prijzen. 

Hopelijk een trend die zich dit jaar doorzet.
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Op weg naar
betere tarieven
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Het verlies aan vrachtvluchten hoeft 
overigens niet te betekenen dat 
Schiphol voorlopig niets te bieden 
heeft aan de markt. Er is nog steeds 
volop ruimte op de passagiersvlieg-
tuigen (belly-capaciteit), zegt Van 

der Windt. Ook kan meer trucking worden ingezet om 
in deze tijden van capaciteitschaarste op de mainport 
de marktpositie te behouden. Dat laat Brussel Airport 
zien, dat ook woekert met de beschikbare ruimte maar 
bijvoorbeeld in november vorig jaar het aandeel truc-
king met ruim 30% zag stijgen. Luchthavens, waar de 
meeste expediteurs zich hebben gevestigd en waar de 
grote distributiecentra staan, worden meer gebruikt als 
logistieke knooppunten, terwijl het vliegen deels wordt 
overgelaten aan vliegvelden in de periferie waar nog 
wel extra ruimte is. Zo wist Brussels Airport vorig jaar 
het totale vrachtvolume met 6% op te krikken. 

Behalve meer trucking kan Schiphol Cargo wellicht ook 
nog profi teren van een local rule voor de luchtvracht-
markt. Hoewel minister Cora van Nieuwenhuizen (In-
frastructuur) al rond 30 november van het vorig jaar 

meer duidelijkheid wilde geven over die regel, waarbij 
een kwart van de onbenutte vluchten toevalt aan de 
vrachtmaatschappijen, heeft zij een defi nitief besluit 
over de jaarwisseling heen getild. Gezien het onhandig 

De sector kijkt ook uit naar 
de nieuwe luchtvaartnota.

acteren van de minister in het dossier Lelystad Airport, 
waarheen Den Haag van Brussel geen vakantievluchten 
van Schiphol mag dirigeren, moet de sector maar af-
wachten of zij daadwerkelijk de knoop wil of gaat door-
hakken. Het laatste woord is waarschijnlijk weer aan de 
Nederlandse slotcoördinator, die ook al vorig jaar aan 
de wieg stond van het eerste nee tegen een local rule. 
Dit keer zal waarschijnlijk de uitvoerbaarheid van de 
complexe regels een struikelblok vormen. De vrees is 
groot dat de vrachtsector wederom met lege handen 
achterblijft. 

Douane
Behalve belly, wegvervoer en mogelijk een local rule 
heeft Schiphol ook nog steeds een andere troefkaart 
in handen: de Nederlandse douane. ‘We zijn in dit land 
veel te negatief over onze marktkansen. Het klopt dat 
wij qua vrachtvluchten op een gedwongen dieet zijn 

JOHN VERSLEIJEN

Groei in 2019? De Nederlandse luchtvrachtsector moet daar waarschijnlijk met 

een vergrootglas naar zoeken. Doordat steeds meer vrachtvluchten op Schiphol 

wegvallen dreigt zelfs krimp, hoewel marketingdirecteur Maaike van der Windt 

van Schiphol nog steeds inzet op behoud van de huidige Europese vrachtpositie. 

Consolideren, luidt de boodschap. ‘Meer zit er de komende twee jaar niet in.’ Of 

dat gaat lukken is de vraag. Vorig jaar gleed de luchthaven van de derde naar de 

vierde vrachtplek in Europa.
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Schiphol balanceert 
in de nulstand, meer 
zit er voorlopig niet in
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gezet, maar met onze douane hebben wij nog steeds 
goud in handen’, zei recent vrachtmanager Henk-Jan 
van Keulen van AirBridgeCargo op Schiphol. Hij 
noemt de douane een belangrijk wapen, ‘want nergens 
in Europa kan de lokale luchtvrachtgemeenschap  
zo flexibel schakelen met deze dienst als in Nederland. 
We zijn daarom, als ik ook naar de naderende Brexit 
kijk, zeker nog niet verslagen als Schiphol Cargo.’    
Is er nog meer hoop? Ja, de Nederlandse luchtvracht-
markt is niet alleen Schiphol. Zo wist de markt vorig 
jaar ondanks de dalende volumes op Schiphol nog met 
2% te groeien. Dat kwam doordat Maastricht Aachen 
Airport (MAA) het vrachtvolume bijna wist te ver-
dubbelen naar 110.000 ton. Onder een nieuw manage-
ment en beheerder (TCGI) is het langaam weer een se-
rieuze speler in de Europese luchtvrachtmarkt aan het 
worden. 
De directie van de regionale luchthaven mikt voor dit 

jaar op 150.000 ton, maar die prognose werd afgege-
ven voordat de gevolgen bekend waren van het intrek-
ken van een nieuwe luchthavenvergunning voor de 
2.750 meter lange start- en landingsbaan van de lucht-
haven. Vanaf begin van dit jaar moet Maastricht Air-
port weer genoegen nemen met de kortere baan van 
2.500 meter, waardoor MAA de rol van overflow voor 
het volle Schiphol deels niet kan vervullen. Alle hoop 
is nu gevestigd op een creatieve oplossing voor het 
huidige probleem zodat de Limburgse luchthaven zijn 
nationale vrachtrol verder kan uitbouwen. Ook hier 
lijkt minister Van Nieuwenhuizen alle kaarten in han-
den te houden. 

Status aparte
De luchtvrachtsector kijkt dit jaar voor meer speel-
ruimte ook naar de nieuwe luchtvaartnota van het ka-
binet. De belangenbehartigers ACN en Evofenedex 

gaan voor een luchtvrachtparagraaf in het beleidsstuk 
gekoppeld aan een vast percentage vrachtvluchten op 
Schiphol. Op de achtergrond wordt er met behulp van 
de Erasmus Universiteit druk gecijferd aan de economi-
sche impact van de luchtvrachtsector op de Nederland-
se economie. De uitkomst is dat 20% van de toegevoeg-
de waarde van Schiphol is toe te schrijven aan de 
vrachtactiviteiten, terwijl de sector slechts 3,2% van het 
aantal vliegbewegingen levert. In termen van milieu- en 
geluidsbelasting is luchtvracht dan ook een van de 
meest groene vormen van luchtvaart, claimen de orga-
nisaties.
Daarmee verdient de sector voor dit jaar een status 
aparte op de luchthaven en een separaat contingent 
vrachtvluchten. Voor de zomer zal Den Haag daarop 
een antwoord geven. Dan moet ook duidelijk worden of 
een aparte taks op vrachtvluchten deze status aparte 
niet overbodig maakt. 
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De internationale luchtvaartor-
ganisatie IATA voorziet voor het 
nieuwe jaar een volumegroei 
van 3,7% naar bijna 66 miljoen 
ton. Daarmee zijn de analisten 
in Genève iets somberder 
gestemd dan begin 2018 toen 
een groei van de branche van 
4,1% werd voorzien.
Het patroon van minder groei is 
vooral een gevolg van de 
beperkte capaciteit in de markt 
en de toch stevig toegenomen 
prijzen (inclusief toeslagen). 
Daarmee hebben de lucht-
vrachtvervoerders zich voor 
sommige verladers een beetje 
uit de markt geprijsd.
Wie de laatste vrachtstudie van 
de IATA nader bestudeert, ziet 
dat de groeiverwachting ook is 
voorzien van een aantal 
negatieve kwalificaties over 
2019. Zo is het de laagste sinds 
2016 en duiken kwalificaties als 
‘zwakke marktomstandighe-
den’ herhaaldelijk op. De 
gemiddelde stijging van de 
opbrengsten in tonnage 
(marge) met 2% is ook een 
aanwijzing dat de analisten 

voorzichtiger zijn geworden. 
Positief is volgens de experts 
dat de olieprijs weer verder is 
weggezakt en dat de vraag 
weliswaar als laag wordt gezien 
maar nog steeds als ‘solide’. 
Ook heeft de IATA uitgerekend 
dat de luchtvrachtsector na de 
rampzalige crisis van 2008 
(volumedaling van 25%!) dit 
jaar het tiende winstgevende 
jaar tegemoet gaat. Ook levert 
de sector dit jaar voor de vijfde 
achtereenvolgende keer een 
positieve bijdrage als het gaat 
om het criterium ‘return on 
investment’. Dat maakt 
investeringen in vrachtvliegtui-
gen weer een stuk interessan-
ter.
President Alexandre de Juniac 
van de IATA is dan ook voor dit 
jaar ‘voorzichtig optimistisch’ 
dat de sector dreigende 
handelsoorlogen zal overleven 
en dat de Brexit geen grote 
impact zal hebben op de 
volumes. Daarbij is het vooral 
Noord-Amerika (groei 6,6%) dat 
dit jaar de sterkste groeimarkt 
van de wereld zal zijn. 

IATA is ‘voorzichtig  
optimistisch’ over 2019 



Stookolieverbod kan 
verladers dit jaar al 
geld kosten
TOBIAS PIEFFERS

Als er één onderwerp is dat in 2019 de 

scheepvaart zal beheersen, dan is het de 

invoering van het nieuwe zwavelbeleid van de 

IMO. Verladers, expediteurs en reders willen 

allemaal weten hoeveel dat hen gaat kosten.
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Een deel van het prijskaartje zal in de eer-
ste maanden van dit jaar al bekend wor-
den. Hoewel de nieuwe zwavelrichtlijn 
per 2020 ingaat, voeren de meeste grote 
containerrederijen per 2019 alvast een 
bunkertoeslag in die straks de extra kos-

ten moet opvangen. Zo’n proefjaar is nodig om klanten 
aan het nieuwe systeem te laten wennen, beargumen-
teren zij.
Verladers beklagen zich over de onduidelijkheid van die 
nieuwe toeslagen. Volgens de rederijen zijn die ‘eerlijk’ 
en ‘transparant’, maar Nestlé-vrachtbaas Jochen Gut-
schmidt vindt ze vooral niet te doorgronden. 
‘De voorstellen van de rederijen zijn echt niet transpa-
rant. De defi nitieve prijs is (naast de brandstofprijs, 
red.) ook afhankelijk van snelheid, scheepstype en ver-
blijf in een haven. We hebben het over een proces dat 
voor mij volstrekt onduidelijk is’, zei hij recent tegen 
Shippingwatch. 
Verladers vrezen dat zij door die nieuwe toeslagen, af-
gezien van brandstofprijsstijgingen, meer voor brand-
stof gaan betalen. Of dat zo is zal na het eerste kwartaal 
blijken.

Scrubbers
Maar ook als de nieuwe toeslagen verladers geen extra 
geld zullen kosten, moeten zij in 2019 rekening houden 
met prijsstijgingen. Volgens Drewry kan de toenemen-
de populariteit van scrubbers namelijk leiden tot ver-
hoging van de vrachttarieven als carriers besluiten om 
meer schepen te laten retrofi tten.
Steeds meer reders kiezen ervoor om scrubbers aan 
boord van hun schepen te installeren. Met zulke appa-
raten aan boord mogen zij ook na 2020 namelijk nog 
wel goedkope hoogzwavelige brandstof bunkeren en 
verstoken, omdat de scrubber de zwavel uit de uitlaat-
gassen verwijdert.
Met name in de tweede helft van 2018 kreeg het aantal 
scrubberorders een fl inke boost. Volgens cijfers van 
DNV-GL is het aantal schepen dat met scrubbers is en 

wordt uitgerust in de periode mei tot en met oktober 
2018 bijna verdubbeld tot 1.850 stuks.  
In de containervaart zijn tot dusver 266 schepen met de 
apparaten uitgerust, maar samen zijn die goed voor 10% 
van het laadvermogen omdat het vooral de grotere 
schepen zijn die van scrubbers worden voorzien. Gelet 
op het orderboek en verwachte retrofi ts zal dat percen-
tage verder stijgen, concludeert Drewry. Een derde van 
de nieuwe containerschepen wordt met scrubbers uit-
gerust.
 
Prijsstijging
Schepen met scrubbers zullen de minderheid van de 
vloot uitmaken, maar nu hun populariteit toeneemt is 
het waarschijnlijk dat dit in 2019 tot disruptie in de aan-
bodzijde zal leiden en de vrachttarieven zal beïnvloe-
den, schrijft Drewry in een marktanalyse. ‘Een scrub-
berretrofi t kan al snel zes weken duren. De mate 
waarin de retrofi ts de prijzen zullen beïnvloeden hangt 
af van hoe goed de rederijen de uitval van die schepen 
kunnen managen.’
Van de grote carriers is MSC de rederij met de meeste 
scrubbers, gevolgd door Evergreen en HMM. Maersk 
Line, al jaren kritisch over de technologie, heeft het 
kleinste aantal scrubbers geïnstalleerd, hoewel het vo-
rig kwartaal bekendmaakte voor nog eens 80 miljoen 
dollar in de apparaten te investeren.

Onzekerheid 
Ten grondslag aan de scrubbertoename ligt de onzeker-
heid omtrent de verkrijgbaarheid en de prijs van laag-
zwavelige brandstoff en die straks beschikbaar zijn. Vol-
gens schattingen zullen die zo’n 50% meer kosten dan 
stookolie. Maersk Line en MSC rekenen op extra brand-
stofkosten van twee miljard dollar per jaar.
Verwachting is dat de laagzwavelige brandstoff en vanaf 
de tweede helft van 2019 in toenemende mate op de 
markt komen, maar de grootschalige overstap zal tot 
het einde van het jaar op zich laten wachten. Behalve op 
trajecten of reizen waar reders onvoldoende bunker-

mogelijkheden verwachten tegen te komen, zullen zij 
het gebruik van de duurdere brandstoff en zo lang mo-
gelijk uitstellen.

Precedent
Hoewel de omvang van de maatregel ditmaal veel gro-
ter is, lijkt 2019 in veel opzichten op 2014, toen reders 
en verladers bezorgd waren over de naderende zwavel-
zones die per 2015 op de Noordzee, Oostzee, het Engel-
se Kanaal en voor de Noord-Amerikaanse en Caribische 
kust werden ingevoerd. 

Ook toen kostte de laagzwavelige diesel, die zelfs aan 
de nog strengere eis van ‘maximaal 0,1% zwavel’ moest 
voldoen, ruim de helft meer dan stookolie (ongeveer 
900 in plaats van 600 dollar per ton, red.). Ook toen 
waren verladers bezorgd over de rekening die zíj gepre-
senteerd zouden krijgen. En ook toen waren reders be-
zorgd om concurrentievervalsing door vals spelende 
rederijen. Maar op 1 januari 2015 verliep de overschake-
ling rustig en zonder problemen.
Eerlijk is eerlijk, die rustige overschakeling werd gefa-
ciliteerd doordat de olieprijs op dat moment rap was 
gedaald. Maar ook op alle andere vlakken was de tran-
sitie naadloos. Het hoeft op 1 januari 2020 dus niet per 
se een chaos te zijn.

Steeds meer reders
kiezen voor scrubbers.

Foto: Shutterstock
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STOOKOLIEVERBOD

Ter verbetering van de luchtkwaliteit en de 
menselijke gezondheid voert de International 
Maritime Organization (IMO) per 2020 nieuwe 
regelgeving in die de maximaal toegestane 
hoeveelheid zwavel in scheepsbrandstof terug-
brengt van 3,5% naar 0,5%. Feitelijk betekent het 
dat schepen straks geen zware stookolie meer in 
hun motoren mogen verbranden. Sterker nog, om 
de nieuwe regels te handhaven wordt het 
verboden nog zware stookolie aan boord te 
hebben, tenzij het lading is. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor schepen die 
een scrubber hebben geïnstalleerd. Die mogen 
nog wel zware stookolie bunkeren en verbranden, 
omdat de scrubber de zwavel uit de uitlaatgassen 
‘wast’. Schepen die geen scrubber aan boord 
hebben, moeten per 2020 overstappen op 
laagzwavelige brandstoff en of alternatieven zoals 
LNG.
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VOORUITBLIK  Welke logistieke trends hebben dit jaar grote invloed?

Trendwatch 2019

BART PALS

De logistieke sector staat dit jaar 
voor een enorme opgave. Zowel 
de verlader als het milieu ver-
wacht betere service, zonder dat 
de kosten te veel stijgen. Wat zijn 
de belangrijkste logistieke trends 
in 2019?
 
De groep data-analisten bij logistie-
ke dienstverleners wordt steeds 
groter. Bedrijven zijn beter in staat 
om op basis van concrete cijfers te 
berekenen en te onderbouwen op 
welke gebieden zij écht toegevoeg-
de waarde leveren (en zich dus on-
derscheiden van de concurrentie). 
Daardoor kunnen de marges op de 
juiste activiteiten verhoogd wor-
den. Er zal steeds meer afscheid 
worden genomen van verlieslaten-

De doorbraak van de e-truck laat ook in 2019 nog op zich wachten. Foto: DAF

de klanten. Deze ontwikkeling 
wordt mogelijk gemaakt door zowel 
de groeiende groep data-analisten 
als de ontwikkeling van betere soft-
ware-tools.
De doorbraak van elektrisch rijden 
laat nog even op zich wachten, net 
als waterstof. In 2019 nemen wel 
steeds meer bedrijven een aantal 
elektrische trucks in gebruik als 
proef. Dit zal echter vanwege de 
blijvende onzekere business case 
slechts op marginale schaal het ge-
val zijn. Het opent wel de ogen van 
de politiek, die hierdoor wellicht 
wat meer open zal staan voor ande-
re milieuvriendelijke innovaties 
dan elektrisch rijden, zoals de inzet 
van grotere voertuigen (LZV, dub-
bele trailers), modal shift en verde-
re ketenoptimalisatie.
De robotisering in de distributie-

centra zal dit jaar voor iedereen 
doorbreken. De ontwikkelingen 
gaan namelijk zo snel, dat niet al-
leen grote kapitaalkrachtige ware-
house-operators de investeringen 
voor hun rekening nemen, maar ook 
de kleinere spelers investeren. De 
ontevredenheid van werknemers 
over de in hun ogen toenememende 
kaalslag van de arbeidsomstandig-
heden en de beperkte beschikbaar-
heid van personeel zullen de auto-
matisering verder versnellen.
Economisch zal het een goed jaar 
worden voor bedrijven die zich kun-
nen onderscheiden en daar ook de 
juiste prijs bij kunnen onderbou-
wen op basis van data. Transpor-
teurs die zich niet kunnen onder-
scheiden, zullen echter steeds meer 
last hebben van toenemende con-
currentie en prijserosie. 

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

COLUMN

Ik ben een dronepiloot. Even spellen: een d-r-o-n-e-piloot. 
Drones zijn kleine vliegtuigen die door iemand op de grond 
kunnen worden bestuurd. Je hebt straks ook drone-auto’s, 
-treinen en -schepen, maar in de vliegerij proberen we de rest 
altijd een stapje voor te blijven als het om innovatie gaat. De 
zaak naar een hoger plan te tillen, zogezegd. Met mijn drones 
kan ik bijvoorbeeld hele luchthavens een dagje plat leggen. 
Dan zitten Mien en ik te gniff elen voor de buis, kijkend naar 
radeloze beveiligers die er maar niet in slagen dat verdomde 
ding uit de lucht te halen. Lange rijen bij de gates, omleidingen 
naar naburige luchthavens, miljoenenschade. Mien smeert wat 
toastjes en ik trek een wijntje open. Lachen!

Hebben die veiligheidsautoriteiten zitten pitten? Je zou het bijna 
zeggen. In de jaren zestig was ik als jong broekie al in de weer 
met modelvliegtuigjes. Je kon ze in de winkel kopen, in mooie 
dozen, met eventueel een strik eromheen voor onder de kerst-
boom. Als je er goed in was, in het radiografi sch besturen – en 
dat was ik – dan kon je in de lucht, ver boven de Crailose Heide, 
een buizerd van zijn prooi beroven. Dat deed ik natuurlijk niet, 
want ik houd van vogels, en domme muizen hebben pech gehad.

Met die vertraagde luchtreizigers zijn we trouwens best begaan, 
Mien en ik. We zijn geen mensenhaters. We hebben bijvoorbeeld 
met onze drones meegewerkt aan een proef om zieken op kleine 
eilanden van medicijnen te voorzien, vers uit de apotheek. Dus 
daar niet van. Wat we met onze drone-acties bij vliegvelden voor 
ogen hadden, is een ‘wake-up call’. Dat hebben we gemeen met 
die jongelui, ‘hackers’, die de gegevenskluizen van particulieren, 
banken, legers en ambtelijke diensten kraken.

Met klokkenluiders, met WikiLeaks, MeToo, wilt u weten? 
Ergens zijn we daarmee wel verwant. Een oude fi losoof, Aristo-
teles geloof ik, heeft gezegd dat je met een baksteen een huis 
kunt bouwen, maar er ook een voorruit mee kunt inslaan, of 
iemands hersenpan. Daar had hij gelijk in. Albert Einstein was 
de uitvinder van het atoom, maar waarschuwde dat we van 
atomen dan ook wel eens een bom zouden maken. Met drones 
kun je straks dus hele beschavingen lamleggen. Maar shit, onze 
drone heeft een nieuwe batterij nodig. Sorry, even vervangen. 

De dronepiloot

Journalist Jeroen van Bergeijk maakte voor 

de Volkskrant een reportage over het 

distributiecentrum van Bol.com.

Mannen en vrouwen 
met Poolse namen 
scoren het hoogst met 
tussen de drie en de 
vijf picks per minuut.

QUOTE VAN DE WEEK

Ongeveer 260 sluizen en 
bruggen in Nederland zijn 
nog niet millenniumproof. 
Voor die bruggen en sluizen 
zijn voor de afgelopen jaar-
wisseling al noodscenario’s 
gemaakt. 
De brug- en sluiswachters 
waren waarschijnlijk een 
van de weinige beroeps-
groepen die zich al zorgen 
maakten voor de afgelopen 
jaarwisseling. ‘Het schijnt dat veel 
bedrijven ‘99’ als een soort over-
staand-code gebruiken’, aldus een 
voorlichter van Verkeer en Water-
staat. Het ministerie vreesde dat 
daardoor, en door het verspringen 
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Sluizen niet klaar voor millennium
5 januari 1999

van alle computers van 98 naar 99, 
de bruggen en sluizen niet meer 
zouden openen of sluiten. Sinds vo-
rig jaar bestaat er bij Rijkswater-
staat een speciale projectgroep 
‘millennium’. Sluizen en bruggen 
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horen bij de vitale objecten. 
De opgestelde noodscena-
rio’s voorzien in informatie 
over hoe te handelen als het 
computergestuurde sys-
teem niet meer werkt. De 
Volkeraksluizen waren van 
23:30 uur op oudejaars-
avond tot 00:30 uur op 
nieuwjaarsdag geheel ge-
stremd om te zien of de 
sluizen de overgang naar 

1999 zouden doorstaan. Een crisis-
bureau was tijdens de oudjaarsnacht 
bemand om klaar te staan bij moge-
lijke calamiteiten. ‘Deze mensen 
hebben er helaas voor hen voor 
niets gezeten’, aldus het ministerie.


