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MILIEU  Maersk en CMA CGM werken samen met verladers in grote biobrandstofproeven

Containerschepen gaan 
varen op oud frituurvet 

In samenwerking met Ikea laat CMA CGM voor het eerst een containerschip varen op biobrandstof. Die is door GoodFuels geleverd in Rotterdam. Foto: CMA CGM/GoodFuels

De voorzitter van het Europees 
Parlement heeft de geplande 
stemming over Europese regel-
geving voor vrachtwagenchauf-
feurs opgeschort. Door de meer 
dan duizend amendementen op 
het zogenoemde Mobiliteitspak-
ket dreigde een te complexe 
en tijdrovende stemming. Dat 
vond Antonio Tajani. Hij heeft 
de vervoerscommissie van het 
parlement opgedragen grondig 
een kam door het dossier te ha-
len. Tajani wil dat er begin april 
een nieuwe stempoging wordt 
gedaan. De voorstellen gaan on-
der meer over rij- en rusttijden, 
detachering en cabotage.

Uitstel stemming 
nieuwe EU-regels
WEGTRANSPORT

vrachtwagens van Jost Group 
mogen door het Belgische ge-
recht in beslag worden geno-
men. Dat heeft de Luikse kamer 
van inbeslagname beslist. De 
transporteur wordt verdacht 
van de inzet van Oost-Europese 
chauff eurs, die loon kregen vol-
gens maatstaven van het eigen 
land, maar werkten in België. 

346
Trucks Jost Group 
toch aan de ketting

Het lijkt een beetje stuiver-
tje wisselen. Elisabeth Post, 
gedeputeerde in de provincie 
Noord-Holland, wordt vanaf 
mei de nieuwe voorzitter van 
branchevereniging TLN. De 
VVD-politica volgt partijgenoot 
Arthur van Dijk op, die na vijf 
jaar TLN-voorzitterschap in 
januari van dit jaar Commissaris 
van de Koning in Noord-Holland 
werd. Post (1965) heeft 25 jaar 
ervaring in de politiek en was de 
laatste 10 jaar als gedeputeerde  
verantwoordelijk voor fi nanciën, 
mobiliteit en zeehavens. 

Overstap Elisabeth 
Post naar TLN
TRANSPORT

TOBIAS PIEFFERS

Biobrandstof maakt een opmars 
in de containervaart. Maersk gaat 
een van zijn grootste container-
schepen op een biobrandstof-
mengsel van Rotterdam naar 
Shanghai en weer terug varen.

Tijdens die reis van meer dan 25.000 
zeemijl zal het schip varen op een 
brandstofblend waarin tot 20% bio-
brandstof wordt bijgemengd, die 
door Shell is vervaardigd uit oud fri-
tuurvet en gebruikte bakolie. Dat le-
vert een besparing van 1,5 miljoen 
kilo CO2 en 20.000 kilo zwavel op. 
Initiatiefnemer van de proefvaart is 
de Dutch Sustainable Growth Coa-
lition (DSGC), een vereniging van 
grote Nederlandse multinationals 
bestaande uit AkzoNobel, Fries-

landCampina, Heineken, KLM, Phi-
lips, DSM, Shell en Unilever. Vol-
gens voorzitter Jan Peter 
Balkenende is de testvaart een be-
langrijke stap naar een duurzamere 
keten, ‘maar er zijn dringend meer 
innovaties en die kunnen alleen 
succesvol ontwikkeld, getest en ge-
implementeerd worden dankzij sa-
menwerkingen als deze met 
Maersk’, zegt hij. 
Voor Maersk is het project van 
groot belang in zijn ambitieuze kli-
maatstrategie. ‘Om onze doelstel-
ling van netto nul CO2-uitstoot in 
2050 te realiseren, zijn in de ko-
mende tien jaar grote doorbraken 
nodig’, zegt COO Søren Toft. 
‘Daarom is deze samenwerking 
met DSGC zo belangrijk.  Het heeft 
de fundering gelegd voor hoe part-
ners sectorbreed kunnen samen-

werken aan een duurzamere toe-
komst.’

CMA CGM
Ook CMA CGM voert proeven uit 
met biobrandstof. In samenwerking 
met Ikea en biobrandstoff enleve-
rancier Goodfuels heeft de rederij 
eind maart in Rotterdam voor het 
eerst een uit oude bakolie en pa-
pierafval geproduceerde biobrand-
stof gebunkerd. 
Verschil in die proef is dat het door 
een kleiner schip wordt uitgvoerd, 
de ‘CMA CGM White Shark’ (5.095 
teu), maar die zal wel voor 100% op 
biobrandstof varen.
De resultaten van die proef moeten 
een demonstratie geven van de 
schaalbaarheid, duurzaamheid en 
technische compatibiliteit van de 
biobrandstof. Die kan zonder enige 

aanpassing van de motor worden ge-
bruikt en levert een CO2-besparing 
van 80 tot 90% op, zegt Goodfuels. 
Daarbij wordt de uitstoot van zwavel 
vrijwel volledig gereduceerd. Ikea 
zegt met de proef te willen aantonen 
dat de middelen voor verduurza-
ming al beschikbaar zijn. ‘We hebben 
een verantwoordelijkheid om de im-
pact van onze zeevracht te verklei-
nen’, zegt de meubelfabrikant. ‘Al-
leen door samenwerking kunnen we 
snel de nodige verandering realise-
ren. Nu deze proef succesvol is afge-
rond, is het onze intentie om ten 
minste het equivalent van al onze 
containers uit Rotterdam op bio-
brandstof te vervoeren.’ 
De scheepvaart is goed voor 3% van 
de wereldwijde CO2-uitstoot. Als er 
niets wordt gedaan zal dat percen-
tage stijgen tot 15% in 2050.
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Brussel bekijkt 
alsnog aanpak 
almacht van de 
allianties
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COMMENTAAR

Branchevereniging ACN op Schiphol heeft de eerste lucht-
vrachtmonitor voor de luchthaven afgeleverd. Daaruit blijkt dat 
de kleine sector op Schiphol – en dat is geen verrassing – zijn 
mannetje staat en met nauwelijks 3,5% van het aantal vliegbe-
wegingen op de luchthaven ruim 25.000 directe en indirecte 
banen en twee miljard euro aan toegevoegde waarde per jaar 
oplevert. Daarmee is de vrachtsector een belangrijk (een vijfde 
van de toegevoegde waarde van de luchthaven) onderdeel van 
het succes van de mainport in de Haarlemmermeerpolder. 

De onafhankelijke onderzoekers van de Erasmus Universiteit – 
ACN hechtte veel belang aan een neutraal rapport met ‘onom-
stotelijke’ cijfers  – wijzen er verder in de monitor op dat veel 
passagiersvervoer op de nationale luchthaven verlieslijdend 
zou zijn zonder de aanvullende inkomsten uit het vrachtver-
voer in de belly. De recente studie van de Rotterdamse univer-
siteit bevestigt daarmee nogmaals wat iedereen in de branche 
sinds het onderzoek ‘lucht voor vracht’ uit de beginjaren ne-
gentig van de vorige eeuw al wist: vracht is goed voor 20% van 
de toegevoegde waarde van Schiphol en voor veel airlines de 
raison d’être. Niet voor niets liet vrachtbaas Marcel de Nooijer 
van Air France-KLM zich enkele jaren geleden ontvallen dat het 
merendeel van de jaarwinst van de groep aan het vrachtvervoer 
kan worden toegeschreven.

Dat die rol nu nog een keer in de vorm van een onderzoek is 
bevestigd met deels actuele cijfers (gekeken is naar de periode 
2015 tot 2017) is winst, maar biedt nauwelijks nieuw inzicht. 
Dat was ook niet de bedoeling van de opdrachtgevers. Het gaat 
ACN hier eerder om de timing van het rapport dan om het aan-
dragen van nieuwe feiten. De ambtenaren van minister Cora 
van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zijn immers bezig om een 
nieuwe luchtvaartnota samen te stellen en de luchtvrachtbran-
che wil daar nu eindelijk een stuk beleid op vrachtgebied in 
zien worden opgenomen. Daarom deze monitor. Of de sector 
daarmee ook een vrachtparagraaf afdwingt in de nota, is daarbij  
nog de vraag. Maar ook al wordt de luchtvracht benoemd in het 
beleidsstuk (dat waarschijnlijk eind van dit jaar naar de Tweede 
Kamer wordt gestuurd), dan nog is er geen garantie dat het mi-
nisterie dat beleid ook omzet in daden. Eerdere toezeggingen 
in het kader van het speerpuntenbeleid logistiek voor de lucht-
vrachtsector zijn in het verleden ook nooit gerealiseerd. Het is 
dan ook maar de vraag wat de sector met dit stevige onderzoek 
straks opschiet in Den Haag. Het kan ook zomaar uitlopen op 
een spel voor de bühne. 

Het feit dat Schiphol vorig jaar 10% van het aantal vrachtvluch-
ten verloor en in januari van dit jaar een nieuw dieptepunt 
bereikte met een verlies van 17,3% is voor het ministerie geen 
aanleiding geweest om de noodklok te luiden. Zo wacht de 
luchtvrachtbranche op Schiphol al meer dan anderhalf jaar op 
een local rule voor meer vrachtslots. Uit recente uitspraken 
van ACN valt op te maken dat die regeling er zeker niet voor 
het eind van dit jaar komt. Dat betekent dat de markt nog geen 
enkel nieuw groeiperspectief op vrachtgebied wordt geboden. 
De teloorgang op Schiphol kan dan ook nog even doorgaan. 
Het feit dat de minister zelf ook nog een eigen onderzoek laat 
verrichten naar de economische bijdrage van de luchtvracht-
sector is ook een aanwijzing dat er op luchtvrachtgebied bij het 
ministerie nog nauwelijks een ‘sense of urgency’ aanwezig is. 
De vraag is dan ook hoe groot het verlies aan vrachtvluchten 
moet zijn voordat de minister in beweging komt.

Spel voor de bühne

‘Na negen jaar ben ik toe 
aan wat nieuws’

INTERVIEW  SEBASTIAAN SCHOLTE, TOPMAN JAN DE RIJK

JOHN VERSLEIJEN

Algemeen directeur Sebastiaan 
Scholte (48) stapt deze zomer na 
negen spannende jaren vrij ver-
rassend op bij het Brabantse fa-
miliebedrijf en wegvervoerder 
Jan de Rijk. Een nieuwe baan 
heeft hij nog niet, maar hij wil een 
‘lange zomervakantie’ gebruiken 
om zich te oriënteren op ‘een 
nieuwe uitdaging’.

Waarom geen sabbatical?
Ik ken mijzelf. Daar ben ik niet het 
type voor. Gewoon te onrustig, zeg 
maar een workaholic. Ik kan niet 
stilzitten. Dan gaat het bij mij krie-
belen. Nee, een lange vakantie is 
voor mij voldoende om weer even 
bij te tanken, om me heen te kijken 
en dan weer snel aan de bak. Zo zit 
ik in elkaar. 

Waarom weg bij Jan de Rijk? Een 
grote logistieke speler in Nederland 
en de grootste luchtvrachttrucker 
van Europa? 
Na negen jaar vond ik het een rede-
lijk en goed moment om op te stap-
pen en aan iets nieuws te beginnen. 
Jan de Rijk staat als een huis. Het is 
een prachtig bedrijf met veel groei-
kansen. Wij hebben vorig jaar weer 
een goed jaar gedraaid. Onze jaarcij-
fers over 2018 worden pas over en-
kele maanden gepubliceerd, maar ik 
kan wel al verklappen dat we qua 
winst en omzet een beter jaar had-
den dan in 2017. Daar ben ik trots 
op. Ik zou ook niet vertrekken als ik 
geen mooi bedrijf met een goed 
team achterlaat. Je doet het als di-
recteur nooit alleen en dat wordt 
weleens vergeten. 

Waar kijkt u met trots op terug na 
bijna een decennium Jan de Rijk?
(Zucht) Dat we van Jan de Rijk na 
wat moeilijke jaren in het begin van 
de crisis rond 2010, weer een struc-
tureel winstgevend bedrijf hebben 
gemaakt via een solide strategie 
voor de toekomst. Zo hebben wij via 
acquisities in andere transportacti-
viteiten de verbreding ingezet. 
Daardoor zijn wij als wegvervoerder 
minder afhankelijk geworden van 
de luchtvrachtmarkt. Ik denk dat 
wij die verbreding na mijn vertrek 

ook zullen doorzetten, hoewel de 
luchtvrachtmarkt vorig jaar mooie 
resultaten heeft laten zien. 

Is dat onder meer toe te schrijven 
aan het verlies aan vrachtvluchten 
op Schiphol vorig jaar, waardoor 
er meer moest worden getruckt?
Dat klopt, hoewel die ontwikkeling 
vooral in het eerste deel van 2018 
zichtbaar was.

Er waren de afgelopen jaren specu-
laties in de markt dat de familie 
van Jan de Rijk een koper zocht 
voor het bedrijf. Nooit een manage-
ment buy-out met fi nanciële part-
ners overwogen?
Nee. Ik heb strategisch altijd op één 
lijn gezeten met de familie. We had-
den en hebben ook altijd een goede 
relatie gehad. Ook nu trekken wij bij 
het vinden van een goede opvolger 
samen op. Overigens zijn die verha-
len rond een verkoop niet gefun-
deerd. De familie blijft nog voor een 
lange tijd eigenaar van Jan de Rijk.

Wie gaat u opvolgen? 
Dat is nog niet duidelijk. Naar een 
geschikte opvolger gaat de familie 
de komende maanden op zoek. Wij 
hebben er gezamenlijk voor geko-
zen om al in een vrij vroeg stadium 
mijn vertrek bekend te maken. Dat 
geeft duidelijkheid binnen het be-
drijf, maar ook naar de markt toe. 
Daarnaast blijf ik de komende 
maanden tot aan 1 juli gewoon alge-
meen directeur van Jan de Rijk en 
rapporteert iedereen aan mij. Ge-

woon business as usual. Er veran-
dert dan ook voorlopig niets.

Al iets nieuws op het oog of wacht u 
aanbiedingen in de markt af?  
Ik ga me daar pas na 1 juli mee be-
zighouden. Ik heb natuurlijk een 
heel groot netwerk binnen de lucht-
vrachtsector, maar misschien wordt 
het wel iets geheel anders. Ik wil de 
tijd nemen om me te oriënteren. Ik 
zal dan ook zeker geen overhaast 
besluit nemen. 

Terug naar uw oude werkgever 
Cargolux zou een optie kunnen 
zijn. Die hebben een voorliefde voor 
Nederlands logistiek talent, lijkt 
het.
(Lacht) Ik sluit niets uit, maar het is 
best een lange tijd geleden dat ik 
voor Cargolux heb gewerkt. Daar-
naast zoek ik toch ook een baan die 
een beetje overeenkomt met de sta-
tus die ik nu heb als algemeen direc-
teur van Jan de Rijk. Mijn volgende 
stap moet toch minimaal hetzelfde 
of beter zijn. 

Wegvervoer, expeditie of airline? 
Waar gaat de voorkeur naar uit?  
Moeilijk te zeggen. Ik houd alle op-
ties voorlopig open. Ik beschik over 
een groot netwerk aan contacten bij 
de airlines. Daar ligt bij mij wel een 
stuk passie, maar ook iets innova-
tiefs of een bedrijf in een groei-
markt trekt mij. Ik laat het wel op 
mij afkomen.

Is een carrière in het buitenland 
een mogelijkheid? U leeft nu al deels 
vanuit een koff er. Of zegt de familie 
dan nee?
Dat met die koff er valt wel mee. Ik 
ben regelmatig thuis ondanks een 
drukke agenda als directeur van Jan 
de Rijk, lid van het bestuur van de 
mondiale luchtvrachtorganisatie 
TIACA en de belangenbehartiger 
Coolchain. Dus de familie herkent 
mij nog steeds. Een stap richting het 
buitenland, als de baan tenminste 
interessant is, wil ik niet bij voor-
baat uitsluiten. Mijn vrouw is Mexi-
caanse en mijn dochter is ook op 
een leeftijd dat een buitenlands ver-
blijf tot de mogelijkheden behoort. 
Dat zeggend, wij wonen ook heel 
graag hier in Nederland. 

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

Donderdag 2 mei

Wegvervoer

Adverteren? paul.van.der.kooij@promedia.nl
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 132 mensen op de stelling van 14 maart

DEEL KILOMETERHEFFING GAAT NAAR VERDUURZAMING WEGTRANSPORT 

NIEUWE POLL  Biofuel maakt de containervaart straks CO2-neutraal.

23%

37%

17%

23%

Goede zaak, dit versnelt de transitie.

Het merendeel verdwijnt alsnog in de schatkist. 

Sigaar uit eigen doos. 

Stel de km-heffi  ng uit tot er daadwerkelijk ‘groene trucks’ zijn. 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll
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WEGVERVOER  Hongaarse transporteur schrapt truckorders en zet mes in personeelsbestand

Rood jaar voor Waberer’s

druk op enkele belangrijke kosten-
posten. Daarnaast was in de tweede 
helft van het jaar sprake van overca-
paciteit. Daardoor werden we ge-
confronteerd met lagere marges en 
een competitief en snel verande-
rend landschap in de Europese weg-

vervoermarkt voor het full truck 
load segment.’ 
Vooral in het vierde kwartaal had 
Waberer’s te maken met een terug-
lopende vraag, onder meer door een 
achterblijvende economische groei 

in enkele belangrijke Europese 
markten. Ook diverse produc-
tie-onderbrekingen in de automo-
tive-sector droegen hieraan bij, 
evenals een relatief zwakke retail-
sector. 

Prijsverhoging
Volgens Ziegler waren de tarieven 
in de gehele Europese wegtrans-
portmarkt vorig jaar gemiddeld 
zo’n 6% lager dan het jaar ervoor. Al 
geruime tijd staan de tarieven en de 
marges in het wegvervoer onder 
druk, klaagt hij. Waberer’s besloot 
daarom in de tweede helft van vorig 
jaar om zijn prijzen te verhogen, wat 
in het vierde kwartaal resulteerde in 
een hogere omzet. Door de groeien-
de vlootcapaciteit (7%) en de daar-
aan gekoppelde onderbenutting 
werd het positief eff ect  van de ta-
riefverhoging weer tenietgedaan.

TOM VAN GURP

Waberer’s dook vorig jaar 13,9 
miljoen euro in het rood. Dat was 
een jaar eerder nog 21,4 miljoen in 
het zwart. Het bedrijf heeft aan-
gekondigd fl ink te snoeien in de 
uitgaven. Zo zijn orders voor in 
totaal ruim driehonderd trucks 
geannuleerd en worden er banen 
geschrapt.

Het is alle hens aan dek voor de 
Hongaren, die hun winst vorig jaar 
volledig zagen verdampen. Welis-
waar kon de wegtransporteur, een 
van de grootste van Europa, profi te-
ren van een stijgende omzet, maar 
de kosten namen harder toe. Dan 
gaat het onder meer om uitgaven 
aan brandstof en personeel. Laatst-
genoemde post steeg bijvoorbeeld 
met 13%, terwijl het bedrijf 12% 
meer kwijt was aan brandstof.
Diverse bezuinigingsmaatregelen 
zijn aangekondigd of al in gang ge-
zet. Het schrappen van eerderge-
noemde vlootvernieuwing kan de 
aanloop zijn naar een verdere af-
slanking van het truckpark. 
Daarnaast wil het bedrijf het aan-
tal arbeidsplaatsen verminderen, 
brandstofuitgaven verlagen en het 
route-netwerk optimaliseren.
Eerder dit jaar is topman Ferenc 
Lajko vervangen. Een reden is nooit 
gegeven, maar de tegenvallende re-
sultaten zijn mogelijk een verkla-
ring. Hij werd opgevolgd door Ro-
bert Ziegler, die later dit jaar met 
een nieuwe strategie zal komen om 
het transportbedrijf weer winstge-
vend te krijgen. Ziegler vindt dat de 
wegvervoerder beter moet inspelen 
op de behoeften van de klant en ver-
anderingen in de markt. 
Hij voegt eraan toe dat Waberer’s te 
veel afhankelijk is van de voertuigen 
die het in eigen bezit heeft. Dit jaar 
moet dan ook een transformatiejaar 
worden, zegt de nieuwe topman.
De omzet van Waberer’s kwam vo-

rig jaar uit op 731,9 miljoen euro. 
Dat was 9% meer dan in 2017.  Zowel 
het internationale als het regionale 
transport noteerde een hogere op-
brengst. Daar stonden echter grote 
kostenstijgingen tegenover. De di-
recte kosten stegen met ruim 14% 

naar 610,2 miljoen euro. Zowel pro-
centueel als in absolute bedragen 
stegen de kosten dus harder. ‘2018 
was zonder twijfel een uitdagend 
jaar’, schrijft de topman in een toe-
lichting op de jaarcijfers. ‘Er was 

Waberer’s schrapt vanwege de verliezen orders voor 300 trucks. Foto: Waberer’s

De wegvervoertarieven namen vorig 
jaar met 6% af.

thuis kunnen zijn. De IRU heeft een 
programma ontwikkeld om meer 
vrouwen voor het beroep te winnen, 
onder de voor de hand liggende titel 
‘Women in Transport Network’. 
Van alle chauff eurs, zowel in vracht-
auto’s als in stads-, streek- en toe-
ristenbussen is nu maar 2% van het 
vrouwelijk geslacht. In veel Europe-
se landen is er een toenemende 
schaarste aan bestuurders van 
trucks. In Duitsland is er een enor-
me vervangingsvraag in het goede-
renvervoer over de weg. In dat land 
is de gemiddelde leeftijd van chauf-
feurs nu 47 jaar. Tegen 2027 komt 
Duitsland 185.000 chauff eurs te-
kort, tenzij het lukt om nieuwe be-
stuurders massaal aan te trekken. In 
Roemenië bedraagt het chauff eurs-
tekort nu 37%.

België hebben gewerkt. Ook zouden 
ze hebben moeten leven onder 
slechte omstandigheden.

50 miljoen
Volgens het parket heeft Jost daar-
mee voor meer dan vijftig miljoen 
euro gefraudeerd. Daarom wil het 
346 vrachtwagens in beslag nemen 
en mogelijk verkopen. De opbrengst 
kan het parket dan gebruiken als 
compensatie voor het geld dat de 
Belgische overheid is misgelopen 
door de fraude.
In enkele eerdere zittingen kreeg 
Jost telkens gelijk. Nu is de uit-
spraak in het nadeel van de wegver-
voerder. Het bedrijf zelf heeft alle 
aantijgingen altijd ontkend. Jost 
vindt dat het slachtoff er is gewor-
den van een heksenjacht. TVG

FOLKERT NICOLAI

In het Europese vrachtvervoer 
over de weg bedraagt het chauf-
feurstekort nu 21%. Op tien chauf-
feurs zijn er dus twee extra colle-
ga’s nu of op termijn dringend 
nodig.

Dat blijkt uit een studie van de in-
ternationale wegvervoersorganisa-
tie IRU. Het onderzoek wijst uit dat 
één op de vijf chauff eurs ontevre-
den is over het beroep. Dat ligt, zeg-
gen ongeveer zes op de tien on-
tevreden chauff eurs, aan het imago 
van het vak. Drie op de vier chauf-
feurs wijzen ook op de volgens hen 
slechte arbeidsvoorwaarden en, in 
het internationale vervoer, vaak 
lange periodes die chauff eurs niet 

Jost Group trekt voorlopig toch 
aan het kortste eind in zijn juridi-
sche gevecht tegen het federaal 
parket. Het parket wil 346 vracht-
wagens van de Belgische weg-
transporteur aan de ketting leg-
gen en heeft daar deze week 
toestemming voor gekregen van 
de Luikse kamer van inbeschuldi-
gingstelling.

Jost Group is al geruime tijd onder-
werp van een gerechtelijk onder-
zoek. Dit vanwege de mogelijke in-
zet van Oost-Europese chauff eurs 
in België. In dit verband heeft gede-
legeerd bestuurder Roland Jost 
zelfs enige tijd vastgezeten. De 
chauff eurs zouden betaald hebben 
gekregen volgens de maatstaven 
van hun thuisland, maar vooral in 

ARBEIDSMARKT WEGTRANSPORT

Chauffeurstekort EU 
bedraagt 21 procent

Deel vloot Jost Group 
in beslag genomen

Containers met bijtende 
stoff en onderschept

Veel meer ‘inklimmers’ 
in haven Rotterdam

Duitse staat investeert 
50 miljard in spoor

UPS zet drones in voor 
medische transporten

ILT
De Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) heeft zondag 
negen containers met gevaarlij-
ke stoff en van een container-
schip laten verwijderen. Uit zes 
van de negen containers op het 
schip lekte een bijtende stof. 
Een opruimingsdienst heeft het 
schip op kosten van de vervoer-
der gereinigd. De containers 
staan in een terminal in 
Rotterdam. Ze worden pas 
vrijgegeven wanneer de 
vervoerder aan de vereiste 
voorwaarden heeft voldaan.

VERSTEKELINGEN
De politie en marechaussee 
hebben afgelopen jaar in totaal 
1371 ‘inklimmers’, onder wie 
897 Albanezen, aangehouden in 
de haven van Rotterdam. Een 
jaar eerder waren dat er 944, 
van wie 771 met de Albanese 
nationaliteit. Burgemeester 
Aboutaleb meldt dat er meer 
inklimmers zijn aangehouden 
omdat meer mensen illegaal 
naar Groot-Brittannië probeer-
den te reizen.

FINANCIËLE IMPULS
De Duitse regering wil de 
komende tien jaar maar liefst 
50 miljard euro investeren in 
het tanende spoor. Daarmee 
moet het 34.000 kilometer 
tellende netwerk een impuls 
krijgen. Niet eerder kreeg het 
Duitse spoor zo’n fi nanciële 
injectie vanuit Berlijn. Het 
betekent een forse verhoging in 
vergelijking met eerdere 
plannen en moet tussen 2020 
en 2029 worden geïnvesteerd.

TOESTEMMING
Koerier- en expresbedrijf UPS 
heeft toestemming gekregen 
van de Amerikaanse Federal 
Aviation Administration (FAA) 
om in de staat North-Carolina 
autonoom vliegende drones in 

te zetten voor transport van 
medische producten voor 
ziekenhuizen. Ze kunnen over 
een afstand van maximaal 
twintig kilometer 2,2 kilo aan 
medische producten meene-
men, zoals bloedmonsters.
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stemming om toch zware stookolie 
te gebruiken of aan boord te heb-
ben. De internationale rederskoe-
pel ICS waarschuwt reders dat die 
regeling geen vrijbrief is om na de 
deadline toch nog goedkope stook-
olie te verbranden. De regeling is al-
leen een noodmiddel om de over-
stap beter werkbaar te maken. 
‘FONAR’s zijn een laatste redmid-
del en niet iets dat schepen routine-
matig kunnen gebruiken’, zegt se-
cretaris-generaal Simon Bennet van 
ICS. ‘De omstandigheden waarin 
een FONAR kan worden gebruikt 
zijn zeer beperkt en de voorwaar-
den die eraan worden gesteld zijn 
streng. Reders moeten er alles aan 
blijven doen om per 2020 volledig 
aan het nieuwe zwavelbeleid te vol-
doen.’ Volgens ICS is het mogelijk 
dat reders in sommige havens in het 
begin kwaliteits- en compatibiliteit-
sproblemen kunnen ondervinden 
met de nieuwe 0,5%-brandstoff en. 
Als dat de veiligheid in gedrang 
brengt mag er dus zware stookolie 
worden gebunkerd. Voorwaarde 

daarvoor is wel dat er geen andere 
alternatieven verkrijgbaar zijn. 

Als er bijvoorbeeld wel ultra-
laagzwavelige brandstoff en 
met een zwavelgehalte van 
0,1% aanwezig zijn, dan 
vormen de hogere kosten 
daarvoor geen geldig ar-
gument om niet aan het 
nieuwe zwavelbeleid te 
voldoen, aldus ICS.

Reders moeten 
er alles aan 
blijven doen.

Illustratie: Shutterstock

ZWAVELCAP  Stookolie in specifi eke gevallen toch toegestaan

TOBIAS PIEFFERS

De scheepvaart is nog maar negen 
maanden verwijderd van één van de 
grootste beleidsveranderingen van 
de afgelopen decennia. Per 2020 
mogen scheepsbrandstoff en nog 
maximaal 0,5% zwavel bevatten, te-
genover 3,5% nu. 
Feitelijk houdt dit in dat de zware 
stookolie, die tot 90 graden Celsius 
verwarmd moet worden om hem te 
verpompen, plaats moet maken 
voor veel fi jner geraffi  neerde diesel. 
Dat levert grote milieu- en gezond-
heidswinst op, want zwavel is giftig 
en kan ademhalingsklachten ver-
oorzaken. Er hangt wel een fl inke 
prijskaart aan die winst. Zo ver-
wacht Maersk dat zijn jaarlijkse 
brandstofrekening met 2 miljard 
dollar zal stijgen.
In de al jaren fi nancieel worstelende 
scheepvaartmarkten is de verlei-
ding tot het ontlopen van die extra 
kosten groot. Zeker midden op de 
oceaan, waar niemand ziet wat er 
uit de schoorsteen komt. Om te 
voorkomen dat er op grote schaal 
wordt gefraudeerd, en er dus oneer-
lijk wordt geconcurreerd met re-
ders die zich wel aan de regels hou-
den, heeft de IMO besloten om een 
algemeen stookolieverbod in te 
voeren. Per 1 maart 2020 mogen 
schepen helemaal geen zware 
stookolie aan boord hebben, tenzij 
er een scrubber is geinstalleerd die 
de zwavel uit de uitlaatgassen 
‘wast’.
Dat verbod is door de scheepvaart 
over het algemeen positief ontvan-
gen omdat er zo een gelijk speelveld 
wordt gehandhaafd, maar reders 
maken zich wel zorgen óf zij tegen 
die tijd al wel in staat zijn om we-
reldwijd aan het nieuwe beleid te 
voldoen. De grote oliebedrijven 
stellen allemaal klaar te zijn voor de 
invoering van de nieuwe zwavelli-
miet, maar vraag is of de distributie 
van de laagzwavelige brandstof zich 
snel genoeg naar alle uithoeken van 
de wereld zal verspreiden.

Exxonmobil
Die zorgen zijn niet ongegrond. In 
een recent interview met het zaken-
blad Forbes zei Marine Fuels Ventu-
re Manager Luca Volta van Exxon-
mobil dat het oleibedrijf per het 

derde kwartaal van 2019 klaar is om 
de nieuwe brandstof te gaan leve-
ren, maar dat die brandstof niet di-
rect overal verkrijgbaar zal zijn. Het 
bedrijf heeft de havens van Antwer-
pen, Rotterdam, Genua, Marseille, 
Singapore, Laem Chabang (Thai-
land) en Hongkong als eerste lever-
plaatsen benoemd.
‘Onze keuze voor verkooppunten is 
grotendeels gebaseerd op waar we 
kosteneff ectieve toeleveringske-
tens kunnen opzetten’, zegt Volta. 
‘Logischerwijs kan dat het beste in 
havens die vlakbij een raffi  naderij 
liggen en dit is dus ook waar we 
onze eerste golf van IMO 
2020-brandstoff en zullen leveren.’
Ook uit een persbericht van BP, dat 
al begonnen is met de verkoop van 

de 2020-brandstof, valt op te maken 
dat de brandstof niet in alle havens 
aanwezig zal zijn. Het netwerk dekt 
vanzelfsprekend de belangrijke 
bunkerhavens als Rotterdam, 
Shanghai en Singapore, maar in wa-
teren rondom Rusland, Afrika en 
Zuid-Amerika is het aantal leve-
ringspunten nog zeer beperkt. Voor 
de wilde vaart en regionale scheep-
vaart kan dat betekenen dat er per 1 
januari 2020 nog geen geschikte 
brandstof in hun vaargebied aanwe-
zig is. Daarom staat de IMO reders 
toe om in zulke gevallen toch zware 
stookolie te bunkeren.

FONAR
Indien er na 1 januari 2020 nog geen 
laagzwavelige brandstof in een ha-
ven voorradig is of als er ernstige 
zorgen bestaan over de kwaliteit en 
de daaraan verbonden veiligheid 
van een brandstof, kan een reder 
van een Fuel Oil Non Availability 
Report (FONAR) worden voorzien, 
door de betreff ende lokale havenau-
toriteiten. Dat geeft de reder toe-

De International Maritime Organization (IMO) heeft tijdens 

haar laatste milieubijeenkomst besloten om reders in 

specifi eke gevallen toch toe te staan om zware stookolie te 

bunkeren. Daarmee wil de beleidsmaker de overstap op 

laagzwavelige brandstoff en beter werkbaar maken.

IMO doet 
handreiking 
aan reders
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SUBSIDIE  4 miljoen naar beveiligde parkeerplaatsen in Nederland, binnenvaart/rail krijgt 10 miljoen

EU-geld voor truckparking

ladingdiefstal. Op veel onbewaakte 
snelwegparkings in Nederland, Bel-
gië en daarbuiten zijn bendes actief, 
die het hebben gemunt op bijvoor-
beeld consumentenelektronica of 
andere lading die gemakkelijk door 
te verkopen is. 

Tapa, de internationale belangenor-
ganisatie in de logistiek tegen la-
dingcriminaliteit, waarschuwde on-
langs nog dat het gebrek aan 
bewaakte truckparkings de crimina-
liteit in de hand werkt.

Het Brusselse geld gaat niet alleen 
naar het wegtransport. De overslag-
terminal Rotterdam World Gate-
way (RWG) op de Maasvlakte 2, het 
Rail Service Center aan de Eemha-
ven en Havenbedrijf Moerdijk krij-
gen samen ook een subsidie, van on-
geveer 10 miljoen euro, om het 
gebruik van binnenvaart en spoor in 
het containertransport verder te 
stimuleren. Met het extra geld wor-
den onder meer twee nieuwe con-
tainerkranen aangeschaft. De haven 
van Moerdijk krijgt 3,7 miljoen euro 
subsidie uit Brussel voor de uitbrei-
ding van de capaciteit van de spoor-
terminal. Deze terminal beschikt op 
dit moment over drie korte sporen, 
waardoor treinen moeten worden 
opgeknipt. Met het geld wil het ha-
venbedrijf de sporen verlengen naar 
740 meter. Dit is de Europese maat-
staf voor goederentreinen. 

TOM VAN GURP

Nederland krijgt dit jaar 23 mil-
joen euro subsidie uit Brussel 
voor infrastructuur. Zo komt er 4 
miljoen voor beveiligde snelweg-
parkings in onder meer Zuid-Hol-
land, Noord-Brabant en Limburg 
en 10 miljoen euro om de overslag 
van goederen in de binnenvaart 
en op het spoor te verbeteren.
 
De subsidie komt uit het Europese 
programma voor het Trans-Europe-
se Vervoersnetwerk (TEN-T). Uit 
deze pot kregen eerder al de nieuwe 
zeesluizen bij Amsterdam en in 
Zeeuws-Vlaanderen geld.
In Nederland is al geruime tijd een 
schreeuwend tekort aan bewaakte 
parkeerplaatsen voor vrachtwa-
gens. De snelwegparkings zijn over-
vol, waardoor veel chauffeurs uit-
wijken naar vluchtstroken of op- en 
afritten, wat niet bevorderlijk is 
voor de veiligheid. Ladingdiefstal is 
een ander aspect. Ook staan trucks 
regelmatig in de bebouwde kom, 
waar ze soms voor overlast zorgen. 
Eerder was al bekend geworden dat 
het ministerie onder meer in 
Noord-Brabant en Zuid-Holland 
graag extra truckparkings wilde 
zien. Nu is duidelijk geworden dat 
Brussel 4 miljoen euro steekt in spe-
ciale parkeerplaatsen voor trucks. 
Het gaat om reeds bestaande loca-
ties in Rotterdam, Asten en Venlo. 
Deze krijgen er in totaal achthon-
derd plekken bij. Ook komt er een 
nieuwe truckparking bij Dordrecht, 
die de naam De Kilt krijgt. Behalve 
extra parkeerplaatsen komt er ook 
geld om de truckparkings aan te 
sluiten op een systeem dat digitaal 
real-time inzicht geeft in beschikba-
re plekken op de truckparkings. 

Borsele
Daarnaast krijgt Havenbedrijf 
North Sea Port 800.000 euro voor 
een beveiligde parkeerplaats (capa-

citeit 250 vrachtwagens) bij Borse-
le. Minister Cora van Nieuwenhui-
zen (Infrastructuur) licht toe: ‘We 
ontlasten daarmee de overvolle ver-
zorgingsplaatsen direct aan de snel-
wegen die alleen bedoeld zijn om 
kort te parkeren. Het helpt ook om 

de problemen aan te pakken met 
vrachtwagens die nu op de vlucht-
strook langs de snelweg worden ge-
parkeerd.’ Meer en veiligere par-
keerplekken kunnen ook een ander 
probleem aanpakken, namelijk de 

Meer beveiligde truckparkings zijn nodig op de as Randstad-Duitsland om ladingdiefstal tegen te gaan. Foto: MAAS/Cees van de Wal

10 miljoen euro subsidie voor RWG, 
RSC en Haven Moerdijk.

schepen van 23.000 teu in aanbouw 
hebben. Ook Maersk Line heeft zijn 
Triple-E schepen ondertussen al 
vergroot naar 20.568 teu. 
Nu maakt Cosco de stap naar 25.000 
teu. Cosco’s dochteronderneming 
Shanghai Ship and Shipping Re- 
search Institute heeft nu goedkeu-
ring gekregen voor zijn ontwerp van 
een 25.000 teu schip. Óf het schip 
ook werkelijk gebouwd zal worden, 
is nog niet zeker. De rederij verkent 
nog de marktvraag. Critici vragen 
zich af of de bouw überhaupt moet 
doorgaan. De longhaul vraag is vol-
gens analisten aan het afzwakken en 
er is het havenprobleem. De grote 
schepen van Maersk kunnen zelfs in 
Rotterdam als ze volbeladen zijn al-
leen bij de terminals op Maasvlakte 
2 terecht.

koop was voor Van Avermaet wel dat 
de vrachtwagenchauffeurs een be-
trouwbare nieuwe werkgever zou-
den krijgen. Distrilog Group is opge-
richt in 1991 en is een logistiek 
familiebedrijf met het hoofdkantoor 
in Willebroek. 
Daarnaast heeft het bedrijf vestigin-
gen in Breendonk, Londerzeel, 
Gent, Herentals en Aarschot. De fo-
cus ligt op koelvervoer, ‘fast moving 
consumer goods’ en automotive. De 
vervoerder behoort naar eigen zeg-
gen tot de snelst groeiende grote 
bedrijven in de provincie Antwer-
pen.
Distrilog beschikt over 1500 mede-
werkers, 440 stuks rollend materi-
eel en 400.000 vierkante meter ma-
gazijn, waaronder koel- en 
vriesopslag. TVG

TOBIAS PIEFFERS

De China State Shipbuilding Cor-
poration, nationale scheeps-
bouwholding van China, heeft het 
ontwerp van een containerschip 
van 25.000 teu goedgekeurd. 
Daarmee is de deur naar verdere 
schaalvergroting in de container-
vaart weer wagenwijd opengezet.

In 2015 werd nog vol ontzag en ver-
bazing gesproken over de contai-
nerschepen van 18.000 teu die de 
grote containerrederijen op dat mo-
ment één voor één te water lieten. 
Amper drie jaar later kijkt in de sec-
tor al bijna niemand meer op van 
18.000 teu. Zeker niet nu OOCL al 
schepen van 21.413 teu in de vaart 
heeft, en MSC, CMA CGM en HMM 

Het Belgische Distrilog neemt de 
transportactiviteiten van taxibe-
drijf DTM (Antwerpen) over. De 
overname moet voor Distrilog 
vooral schaalvergroting bieden. 

Voor DTM kwam de verkoop voort 
uit de strategie om zich geheel te 
richten op personenvervoer. Naast 
de conventionele taxiritten gaat het 
daarbij onder meer om shuttleservi-
ces, luchthavenvervoer en maritiem 
vervoer.
‘De sector van het personenvervoer 
en mobiliteit in het algemeen is sterk 
in beweging. Om de uitdagingen van 
de toekomst het hoofd te bieden, 
hebben we de keuze gemaakt om 
onze focus 100% op deze afdeling te 
richten’, aldus DTM-topman Steve 
Van Avermaet. Belangrijk bij de ver-

CONTAINERVAART WEGVERVOER

Cosco ontwerpt schip 
van 25.000 teu

DTM stoot vrachttak 
af aan Distrilog 

Transporteur Claessens 
failliet verklaard

CMA CGM bestelt meer 
lng-containerschepen

Veiligheidssystemen 
voor trucks verplicht

Meer volume voor 
terminal-operator PSA

CONCURRENTIE
De Limburgse transporteur 
Claessens is dinsdag failliet 
verklaard door de rechtbank in 
Maastricht. Door de toenemen-
de concurrentie in het wegver-
voer stond de winstgevendheid 
dusdanig onder druk dat de 
bedrijfsleiding geen andere 
optie meer zag dan een 
faillissement aan te vragen. 
Volgens curator Jeroen van Baar 
speelde ook mee dat het bij een 
aantal opdrachtgevers van 
Claessens niet goed ging. Bij het 
bedrijf werkten 25 mensen.

VERDUURZAMING
De Franse rederij CMA CGM 
heeft een nieuwe order 
geplaatst voor lng-aangedreven 
containerschepen. Het bedrijf 
tekende daartoe een overeen-
komst met voorzitter Lei Fanpei 
van China State Shipbuilding 
Corporation, die deze week 
samen met de Chinese presi-
dent Xi Jinping Frankrijk 
bezoekt. In totaal heeft CMA 
CGM tien containerschepen van 
15.000 teu besteld.

EU-REGELS
Onderhandelaars van het 
Europees Parlement en van de 
lidstaten hebben een akkoord 
bereikt over implementatie van 
nieuwe veiligheidssystemen 
voor vrachtwagens. Het gaat 
onder andere om de verplichte 
inbouw van toepassingen die 
afleiding of slaperigheid kunnen 
detecteren bij een chauffeur, 
slimme snelheidssystemen, een 
bandenspanningsmeter en een 
noodstopwaarschuwing.

JAARCIJFERS
De wereldwijd opererende 
terminaluitbater PSA boekte 
vorig jaar een overslagvolume 
van 81 miljoen teu. Dat was 9% 
meer dan het jaar ervoor. Het 
Singaporese bedrijf, dat ook 

actief is in Antwerpen en 
Zeebrugge, wist de volumegroei 
echter niet om te zetten in een 
hogere winst (789 miljoen euro). 
Van de 81 miljoen teu werd 
bijna de helft overgeslagen in 
thuisbasis Singapore..
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TON & TEU

Duizelt het u ook voor de ogen? De afgelopen maanden is er 
bijna dagelijks nieuws te lezen waarin overnames, fusies of 
aandelenparticipaties worden aangekondigd. 

In de Europese top wordt het strategisch spel op hoog niveau 
gespeeld; grote namen als CMA CGM (Ceva), DSV (Panalpina) 
en ook Rhenus (Rodair) roeren zich. Zeker noemenswaardig 
is de verwerving van het 20% minderheidsbelang dat MOL CT 
heeft genomen in Den Hartogh.  

Maar ook in eigen land hebben onze logistieke toppertjes zich 
laten zien op het overnamefront. Ik noem voorbeelden als 
Vos Logistics (Gehlen Schols), Broekman (VLS) en Neele Vat 
(Oostvogels). 

De groeiende overnamehonger sluit aan bij het beeld dat de fu-
sie- en overnamehuizen schetsen over het jaar 2018 en de posi-
tieve vooruitzichten voor het eerste halfjaar van 2019. Kortom, 
de overnamemachine en alle adviseurs die zich daaromheen 
bewegen draaien overuren om de transacties rond te maken.

Dit strategisch schaakspel geeft bedrijven nieuwe kansen. Het 
geeft hen de mogelijkheid tot een sterkere positionering ten 
opzichte van hun directe concurrenten en opdrachtgevers. 
Belangrijk voor continuïteit en fl exibiliteit. Steeds meer zijn 
de ontwikkelingen vanuit andere sectoren bepalend voor uw 
toegevoegde waarde in logistiek. Technologische innovaties en 
met name data sturen de effi  ciency van logistieke processen. 
Maar ook concurrentie uit onverwachte hoek (start-ups) heeft 
impact op uw bedrijf. Ik noem als voorbeeld de kansen én 
bedreigingen van platformtechnologie, met als meest recente 
de berichtgeving over de komst van Uber Freight naar Neder-
land. Kortom, u moet continu blijven schakelen om uw bedrijf 
in de juiste richting te houden. Maar wat bepaalt die richting 
eigenlijk?

In dit kader wordt te vaak, en onterecht in mijn ogen, alleen 
gesproken over de strategie van een bedrijf. Welke kant gaat u 
op, wat zijn de concrete acties. Begrijpelijk, want ondernemers 
in de logistieke sector zijn actiegericht, gezien hun dagelijkse 
focus op presteren. Veel belangrijker is het te starten met de 
vraag welke ontwikkelingen bepalend zullen gaan zijn voor uw 
bedrijf. 

Ik heb het over de visie. Visievorming is een eerste cruciale 
stap in het proces dat leidt tot de vaststelling van de strategie. 
We lezen vaak alleen de transacties, maar er zit een visie achter 
de overnamehonger in de sector. Het gaat over vertaling van de 
impact van door mij eerder genoemde voorbeelden op uw be-
staande businessmodel. Inspelen op dit soort innovaties vereist 
visie en heeft een directe relatie met de toekomstbestendigheid 
van uw bedrijf. 

Daarom mijn stelling: ‘zonder visie geen strategie’.  

De Golden Circle van Simon Sinek maakt het simpel. Hij stelt 
‘Iedereen weet wat hij doet, een gedeelte weet hoe hij het doet, 
maar weinigen weten waarom zij het doen. Ondernemers zijn 
doelgericht, hebben het graag over de ‘hoe’ en ‘wat’, maar ge-
ven zich onvoldoende tijd na te denken over de ‘why’ vraag.’ 

In mijn ogen zijn visie en strategie onmisbaar voor de continu-
iteit van ieder bedrijf. Het geeft houvast aan het management 
en richting aan uw medewerkers. En, vergis u niet, het is ook 
waardevol voor uw opdrachtgevers. Het geeft hen vertrouwen 
dat u een wel overdachte en heldere kijk heeft op de drivers die 
logistiek voor u, en voor hen veranderen. 

Terug naar de overnamehonger. Marktpartijen verwachten 
zeker de komende maanden nog een fl ink aantal transacties. 
Ik ben benieuwd hoe het logistieke speelveld zich in Europa 
gaat ontwikkelen. En welke verschuivingen er gaan optreden 
in de Nederlandse Logistieke Top-100. Veel bedrijven hebben 
hun huiswerk gedaan en weten exact wat hun targets zijn. Zij 
hebben de ‘why’ achter de tekentafel al ingevuld, en schakelen 
nu vol door naar de ‘hoe’ en de ‘wat’. Maar er zijn ook bedrijven 
die dit nog moeten doen. Tot welke groep behoort u?

Zonder visie 
geen strategie 
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MONITOR  Luchtvrachtsector als banenmotor en in waarde bijna zo groot als    

Schiphol Cargo weegt 
JOHN VERSLEIJEN

Goed en slecht nieuws in de eer-
ste luchtvrachtmonitor die de 
Nederlandse vrachtkoepel ACN 
door de Erasmus Universiteit 
heeft laten uitvoeren: de werkge-
legenheid in de branche op Schip-
hol is tussen 2015 en 2017 ge-
groeid naar ruim 25.000 banen. 
Maar de toegevoegde waarde 
voor de BV Nederland is afgeno-
men. 

De toegevoegde waarde van de 
luchtvrachtsector daalde in de on-
derzochte periode met 40 miljoen 
euro naar 2,15 miljard. De werkgele-
genheid in die periode steeg met 
800 naar 25.425 banen, waarvan 
ruim 14.000 direct. Daarmee is de 
vrachtsector leverancier van onge-
veer een vijfde van alle banen op 
Schiphol. 
De studie van de Erasmus Universi-
teit heeft volgens ACN als doel om 
het grote economische belang van de 
vaderlandse luchtvrachtsector voor 
de BV Nederland in harde cijfers te 
laten zien. Door het capaciteitste-
kort op Schiphol staat de sector 
sinds anderhalf jaar onder druk en is 
het aantal vrachtvluchten met meer 
dan 10% (2018) afgenomen. De be-
langenorganisatie pleit dan ook in 
het kader van de komst van de nieu-
we luchtvaartnota van minister Cora 
van Nieuwenhuizen (Infrastruc-
tuur) voor meer ruimte voor vracht-
vluchten. De nieuwe luchtvrachtmo-
nitor moet daarvoor de economische 
argumenten leveren. Overigens laat 
de VVD-minister nog een eigen eco-
nomisch onderzoek uitvoeren naar 
de toegevoegde waarde van de lucht-
vrachtsector. 
Volgens de onderzoekers van de 
Erasmus Universiteit is het aantal 
vrachtbanen op Schiphol vergelijk-
baar met de 31.000 arbeidsplaatsen 
die de zeehaven Amsterdam ople-
vert, waarvan 17.600 direct. Ook de 

Rolf Habben Jansen van Hapag-
Lloyd toonde zich ‘tevreden’ met de 
resultaten over 2018. Een groot deel 
van het jaar zaten de vrachttarieven 
tegen en stegen intussen de bunker- 
en overige kosten. Een sterke eind-
sprint in de tweede jaarhelft leidde 
alsnog tot een goede afsluiting van 
het jaar waardoor het fi nanciële 
eindresultaat aan de bovenkant van 
de eerdere verwachtingen uitkwam. 
Het operationele resultaat voor 
rente, belastingen en overige pos-
ten steeg fractioneel, van 1,06 mil-
jard euro naar 1,14 miljard euro. 
Zonder de bijzondere fi nanciële ba-
ten was er sprake van een verbete-
ring van 411 naar 443 miljoen euro. 
De vrachtvolumes en tarieven na-
men in de tweede helft van 2018 
sterk toe. Over het gehele boekjaar 

De Duitse containerreder Hapag-
Lloyd wist vorig jaar sterk af te 
sluiten met een bedrijfswinst van 
443 miljoen euro,  7% meer dan in 
het boekjaar 2017. De omzet 
groeide met 15% tot 11,5 miljard 
euro, terwijl het vervoerde la-
dingvolume met maar liefst 21% 
toename naar 11,9 miljoen teu. 

De stijgende cijfers waren groten-
deels toe te schrijven aan de overna-
me van United Arabian Shipping 
Company (UASC), die eind 2017 
werd afgerond. Het boekjaar 2018 
was het eerste volledige fi scale jaar 
waarin UASC volledig in de boeken 
van de Duitse reder meetelde, waar-
door de groeicijfers enigszins zijn 
vertekend. 
De Nederlandse bestuursvoorzitter 

CONTAINERVAART

Overname en fusie UASC stuwt 
winst en volume Hapag-Lloyd

gerekend bleven de gemiddelde 
vrachttarieven ongeveer gelijk. De 
bunkerkosten stegen met 18% tot 
9,4 miljard euro, maar dat negatieve 
eff ect wist Hapag-Lloyd te compen-
seren via kostenbesparingen. Ook 
slaagde de reder erin de schuld te-
rug te dringen van 5,7 naar 5,4 mil-
jard euro. Daarmee werd de balans-
positie aanzienlijk verbeterd.
De Duitsers rekenen voor dit jaar op 
een bedrijfsresultaat (ebitda) van 1,6 
tot 2 miljard euro. De ebit (na aftrek 
van bijzondere posten) zou op 0,5 
tot 0,9 miljard euro kunnen uitko-
men. De vloot van de rederij telt 227 
schepen (capaciteit 1,6 miljoen teu). 
Bij de overname van UASC nam de 
vloot met een veertigtal schepen toe 
tot 230. Sindsdien is de vlootomvang 
dus iets afgenomen. TVG

toegevoegde waarde van de lucht-
vrachtsector voor de BV Nederland 
is met 0,3% vergelijkbaar met die 
van de havens aan het Noordzeeka-
naal (0,4%). Die bijdrage van Schip-
hol Cargo is inclusief indirecte 
werkgelegenheid en niet-locatiege-
bonden wegverkeer dat luchtvracht 
vervoert van en naar het achterland. 
Schiphol en de zeehaven Amster-
dam scoren samen een banentotaal 
van rond de 55.000. Ter vergelij-
king: de haven van Rotterdam is 
goed voor ruim 156.000 banen met 
een toegevoegde waarde van 2,7% 
voor de Nederlandse economie. 
Overigens zou het belang van Schip-
hol voor het vaderlandse BNP aan-
zienlijk hoger uitvallen indien de 

luchtvrachtcijfers zouden zijn sa-
mengevoegd met cijfers voor het 
passagiersgedeelte op Schiphol. Dat 
totaalbeeld viel echter ‘buiten de 
scoop’ van het onderzoek. Indien 
wordt uitgegaan van een marktaan-
deel van 20% voor de vrachtsector 
in de toegevoegde waarde van de 
luchthaven, moet de totale BNP-bij-
drage van Schiphol rond de 1,5% lig-
gen.

Opslag & transport
Uit de monitor blijkt dat 61% van de 
directe werkgelegenheid voor reke-
ning komt van de sector ‘opslag en 
dienstverlening voor transport’. 
Wegvervoer en luchtvaart zijn goed 
voor 28% van de vrachtbanen op de 

Overheidsinstellingen 
en -diensten

Wegvervoer

Luchtvaart14%

14%
6%

5%

61%

Opslag en 
dienstverlening 
voor transport

Post en koeriers-
bedrijven

DIRECTE WERKZAME PERSONEN IN 2017



7NIEUWSBLAD TRANSPORT 28 MAART-3 APRIL 2019 Conjunctuur & Markt

  Amsterdamse haven 

 economisch belang
voegde waarde van de luchtvracht-
sector. 

Vrachtvluchten
De luchtvrachtmonitor geeft geen 
antwoorden op de recente eff ecten 
die de stop op vrachtvluchten in de 
tweede helft van 2017 heeft gehad 
op de toegevoegde waarde van de 
luchtvrachtsector voor de Neder-
landse economie. Het aantal vracht-
vluchten bedroeg in 2017 iets min-
der dan 18.000 (3,6% van het totaal 
aantal vliegtuigbewegingen op 
Schiphol), tegen bijna 17.000 (3,7%) 
in 2017. Meer recente cijfers over 
2018, waarin ruim 10% van de 
vrachtvluchten verdween op Schip-
hol, zijn in de monitor niet opgeno-
men. Dat is een gemiste kans, want 
het percentage vrachtvluchten op 
alle vliegbewegingen op Schiphol is 
daarmee een fl ink stuk onder de 
3,5% gezakt en daarmee is ook de 
economische impact van de vracht-
sector verder  afgenomen. 

Bellyvracht
Rond de helft (was 40%) van het 
vrachtaanbod op Schiphol wordt nu 
vervoerd aan boord van passagiers-
vliegtuigen, blijkt verder uit de stu-
die. ‘Daarmee heeft luchtvracht een 
signifi cante bijdrage aan de totale 
opbrengsten van passagierslijn-
diensten’, aldus de onderzoekers. 
‘Hoe groot die bijdrage is in euro’s, 
is niet becijferd. Om dit te kunnen 
doen is het kennen van inkomsten-
cijfers en marginale kosten van de 
luchtvaartmaatschappij vereist. 
Wel is uit interviews duidelijk ge-
worden dat sommige passagierslij-
nen niet zonder een bijdrage van 
luchtvracht kunnen voortbestaan.’ 
Luchtvracht levert daarmee een 
‘stevige bijdrage aan de netwerk-
kwaliteit van passagiersvervoer’, al-
dus de onderzoekers, maar geheel 
zonder vrachtvluchten – 10% van 
het aanbod kan niet in de belly – is 
geen optie, voegen ze eraan toe. 

ductiviteit per werkzame persoon  
in de opslag en transportdienstver-
lening met 10.000 euro naar 118.000 
euro.

Wat de achterliggende oorzaak is 
van deze afname, wordt niet duide-
lijk in het rapport. Ook het banen-
verlies bij KLM en Martinair heeft 
bijgedragen tot de mindere toege-

Bron: Schiphol Group

Uber doet een gooi naar het Europese wegvervoer met de nieuwe vrachtapp.

Peter Appel Transport krijgt er met de deal honderd vrachtchauffeurs bij. 

Foto: Peter Appel Transport

Aantal passagierslijnen kan niet
bestaan zonder bijdrage luchtvracht.

Door de overname van de activitei-
ten door Peter Appel, onder meer 
een van de vervoerders voor super-
marktketen Albert Heijn, willen bei-
de bedrijven ‘hun eigen expertise in 
de logistieke keten verder optimali-
seren’. De betrokken honderd me-
dewerkers gaan vanaf april over 
naar de nieuwe eigenaar. Zij blijven 
opereren vanuit hun huidige stand-
plaatsen Veghel, Utrecht en Tiel, 
melden de twee partijen. 

Verdichten
De deal moet Peter Appel in staat 
stellen om zijn netwerktransport in 
Nederland voor onder meer super-
marktketens verder te ‘verdichten’ 
met het vervoer tussen de distribu-
tiecentra van K+N in Veghel, Tiel en 
Utrecht. Deze leveranties worden 

brengen via een app. Het grote 
voordeel voor verladers is naast de 
gebruiksvriendelijkheid dat er niet 
over de prijs behoeft te worden on-
derhandeld. Die staat vast. Deelne-
mende wegvervoerders zouden via 
Uber Freight extra lading kunnen 
vinden in de markt, waarbij de beta-
ling snel en gegarandeerd is.
Los van de diverse mogelijkheden 
heeft Uber Freight nog weinig prijs-
gegeven over de praktische aspec-
ten van de diensten. Zo wil het be-
drijf niet prijsgeven met welke 
wegvervoerders het in zee is gegaan. 

Kamervragen
De komst van transportplatform 
Uber Freight naar Nederland roept 
ook vragen op in Den Haag. Zo wil 
PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk van 
minister Cora van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur) weten wat de be-
windsvrouw kan doen om uitbui-
ting en een nieuwe pijzenoorlog zo-
als in de taxibranche te voorkomen. 
Daarnaast wijst hij op de allerminst 
vlekkeloze reputatie die Uber heeft 
opgebouwd in de taxibranche. Van 
Dijk vraagt zich dan ook af of het be-
drijf zich wel aan de rij- en rusttij-
den zal houden in Nederland. Uber 
zegt zich aan alle Nederlandse en 
Europese wetten en regels te gaan 
houden. TVG/JV

TOM VAN GURP

Peter Appel Transport neemt na 
maanden van onderhandelingen 
de binnenlandse vervoersactivi-
teiten van de zogeheten ‘fast mo-
ving consumer goods’ over van de 
Zwitserse expediteur Kuehne + 
Nagel (K+N). Het gaat daarbij om 
het wegvervoer van en naar de 
distributiecentra in Veghel, 
Utrecht en Tiel voor klanten in de 
sector consumentengoederen en 
levensmiddelen.

Wat de wegvervoerder uit het 
Noord-Hollandse Middenmeer 
heeft betaald voor de transportdivi-
sie, waar zo’n honderd chauff eurs 
werken, is door beide partijen niet 
meegedeeld. 

Uber Freight komt naar Europa 
en Nederland is door de aanwe-
zigheid van Rotterdam en het Eu-
ropees hoofdkantoor het eerste 
EU-land waar het Amerikaanse 
taxibedrijf de lege truckkilome-
ters wil vullen. 

Of het succesvol wordt? De voorlo-
pers in de EU zoals CheapCargo 
hebben er amper geld mee weten te 
verdienen. TLN is kritisch en vreest 
op voorhand dat Uber de ritprijzen 
en daarmee de winstmarge in het 
wegvervioer verder zal uithollen. 
Dat schrikt het Amerikaans bedrijf 
niet af. In de thuismarkt VS is Uber 
met Freight, waar capaciteit en la-
dingaanbieders worden gekoppeld, 
al twee jaar met succes actief. 
Volgens het Amerikaanse bedrijf is 
de Europese wegvervoersmarkt 
niet alleen gefragmenteerd (15% is 
slechts in handen van de grote be-
drijven) maar met een waarde van 
ruim 350 miljard euro ook bijzonder 
interessant. Daarbij wordt een vijf-
de van alle vrachtwagenkilometers 
leeg afgelegd. 

Vaste prijs
Uber denkt het Europese wegver-
voer effi  ciënter te kunnen maken 
door vraag en aanbod op een slim-
me en goedkope manier samen te 

WEGVERVOER

WEGVERVOER

Peter Appel Transport neemt 
koelvervoer van K+N over 

Uber zet aanval in op 
lege truckkilometers 

24 uur per dag, zeven dagen per 
week voor onder meer winkelke-
tens, supermarkten, levensmidde-
lenproducenten en handelsonder-
nemingen verzorgd.
De overname komt niet als een ver-
rassing. Al eind vorig jaar lekte uit 
dat Kuehne + Nagel kopers zocht 
voor de wegvervoeractiviteiten op 
de drie vestigingen om zich als in-
termediair meer te concentreren op 
de kernactiviteiten: het beheer van 
logistieke dc’s. Destijds sprak de ex-
pediteur van een onderzoek naar 
het desinvesteren van het vervoer 
en dat een besluit pas in het voor-
jaar van 2019 zou worden genomen. 
Sinds begin van dit jaar werd er on-
derhandeld met Peter Appel. Of er 
zich ook andere partijen hebben ge-
meld, is niet bekendgemaakt. 

luchthaven. In het segment lucht-
vaart was er daarbij sprake van 19% 
minder banen. Dat verlies komt ge-
heel voor rekening van twee bedrij-

ven, aldus de onderzoekers: KLM en 
Martinair. 
De toegevoegde waarde in de lucht-
vrachtsector daalde met 40 miljoen 
euro, door een afname van de pro-

GROOTSTE VRACHTBESTEMMINGEN VANAF SCHIPHOL

AIRPORT                            IATA-CODE               2017 (TON)

Shanghai PVG 178.514

Moscow SVO 92.736

Nairobi NBO 84.419

Doha DOH 63.322

Chicago ORD 58.244  

Singapore SIN 56.486

Quito UIO 46.539

Baku GYD 45.962

Guangzhou CAN 45.627 

Hongkong HKG 44.547
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CONTAINERVAART  Commissie geeft gehoor aan noodkreet van verladers

Brussel overweegt aanpak van  
TOBIAS PIEFFERS

De kans dat de containerallian-
ties per 25 april 2020 in hun hui-
dige vorm kunnen blijven bestaan 
neemt af, nu Brussel gehoor geeft 
aan de noodkreet van verladers. 
Die zien de allianties uitgroeien 
tot steeds grotere machtsblok-
ken, terwijl de kwaliteit van de 
dienstverlening volgens hen ach-
teruit holt.
 
Tijdens een recente bijeenkomst 
van de European Shippers’ Council, 
de Europese koepel van verladers-
organisaties, zei directeur-generaal 
Mededinging Itai Rabinovici van de 
Europese Commissie dat zijn divi-
sie werkt aan een technisch rapport 
over de containerallianties, waarin 
zowel de argumenten voor behoud 
als beëindiging ervan worden beke-
ken. De rederijen, verladers en het 
Internationaal Transport Forum 
(ITF) zijn daarover in een felle 
strijd verwikkeld.
In het document worden geen aan-

bevelingen opgenomen. ‘Het is aan 
het college van Eurocommissaris-
sen om daarover te oordelen, maar 
het rapport zal wel aangeven of de 
huidige regeling wel of niet goed 
werkt’, zei Rabinovici volgens Jour-
nal of Commerce. ‘Als blijkt dat het 
niet goed werkt, zijn er aanpassin-
gen nodig. Als blijkt dat het wel 
goed werkt, niet.’
Rabinovici voegde daaraan toe dat 
de keuze niet zo zwart-wit is als 
voortzetting of beëindiging. Verlen-
ging van de allianties onder nieuwe 
voorwaarden is ook een optie.
 
Slechte dienstverlening
Maritieme beleidsmedewerker Jor-
di Espin van de European Shippers’ 
Council is blij dat Brussel de klach-
ten van de verladers heeft aange-
hoord. ‘De Commissie heeft aange-
geven onze redenen voor aanpassing 
te begrijpen, dat was eerst niet zo’, 
zegt hij.
De verladers willen dat de allianties 
transparanter worden en dat er ook 
voor de gebruikers voordelen aan 

zitten. Dat is immers een vereiste 
voor het bestaan van de samenwer-
kingsverbanden. ‘Dat is nu niet het 
geval’, zegt Espin. ‘Schepen komen 
te laat, er worden afvaarten geannu-
leerd, noodbrandstoftoeslagen in-
gevoerd en het is nauwelijks na te 
gaan waar je containers zijn, omdat 
de reder op de vrachtbrief vaak niet 
dezelfde reder is die de containers 
aan boord krijgt.’
Bovendien heeft de grote mate van 
concentratie in de sector de afgelo-
pen jaren geleid tot een afname van 
het aantal directe havenverbindin-
gen, unieke havenparen en frequen-
tie van de afvaarten, becijferden 
consultancybureaus zoals Drewry 
en SeaIntel. Dat betekent dat er 
meer gefeederd moet worden, wat 
de logistieke keten voor verladers 
juist complexer maakt.
 
Uit zijn voegen
De verladers staan niet alleen in 
hun kritiek op de allianties. Drijven-
de kracht achter de huidige discus-
sie over de containerallianties is het 

International Transport Forum 
(ITF), onderdeel van de OESO, dat 
in zijn rapport ‘The Impact of Alli-
ances in Container Shipping’ be-
toogt dat de containerallianties uit 
hun voegen zijn gegroeid en feitelijk 
gezien niet meer onder de regeling 
vallen die hen in staat stelt om zo 
nauw samen te werken, de zoge-
noemde Block Exemption Regulati-
on (BER).

Gedeeld profi jt
De BER stelt de containerrederijen 
in staat om vergaande operationele 
samenwerkingen aan te gaan, de zo-
genoemde allianties. Voordeel daar-
van is dat de rederijen door het delen 
van hun vloten veel meer havens 
kunnen aanlopen en tevens hogere 
frequenties kunnen aanhouden. 
Voor de rederijen betekent dat een 
meer omvattende dienstverlening 
en kostenbesparingen, terwijl verla-
ders genieten van meer en snellere 
verbindingen. Het is vanwege dat ge-
deelde profi jt dat Brussel de rederij-
en in staat stelt om nauwer samen te 

werken dan onder normale mede-
dingingsregels wordt toegestaan.
Voorwaarde is dat een alliantie niet 
meer dan 30% van de markt in han-
den mag hebben, maar die regel 
wordt volgens ITF inmiddels op 
grote schaal overtreden.
Tot 2015 hadden de allianties, die 
toen nog opereerden onder de na-
men G6, CKYHE, Ocean 3 en 2M, 
samen minder dan 50% van de gro-
te handelsroutes tussen Azië, Euro-
pa en de Verenigde Staten in han-
den. Maar door de hausse aan fusies 
en overnames de afgelopen jaren en 
de reorganisatie van de allianties in 
de drie grote samenwerkingsver-
banden 2M, Ocean Alliance en THE 
Alliance, is dat marktaandeel ge-
groeid tot meer dan 95%.

Over de schreef
Dat heeft ertoe geleid dat de allian-
ties op een aantal routes grotere 
marktaandelen hebben dan toege-
staan. Zo heeft 2M, bestaande uit 
Maersk Line en MSC, een markt-
aandeel van 39% op de route tussen 

ALLIANTIE ONTWIKKELING AZIË - EU CARRIERS 2010 - 2019
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Door de vele fusies en overnames zijn de containerallianties in tien jaar uitgegroeid tot enorme machtsblokken. Illustratie: Barry Hage
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 machtige containerallianties

Het rapport refl ecteert slechts de 
opvattingen van een enkel individu.

Azië en de Middellandse Zee en van 
35% op de route tussen Azië en 
Noord-Europa. Ook Ocean Allian-
ce, bestaande uit CMA CGM, Cosco 
en Evergreen, gaat over de schreef. 
Die alliantie heeft op bijvoorbeeld 
de route Azië-Noord-Europa 38% 
van de markt in handen.
In totaal wordt de grens van 30% op 

22 van de 27 routes van en naar Eu-
ropa overschreden, schrijft ITF, dat 
zich baseert op data van consultan-
cybureaus SeaIntelligence en Alp-
haliner en UNCTAD. Daarin zijn 
ook Vessel Sharing Agreements op-
genomen die allianties met nog 
weer andere rederijen onderhou-
den. Zo werkt 2M op de trans-Atlan-

tische diensten ook samen met het 
Israëlische Zim.
 
Ketenintegratie
Boven op het te grote marktaandeel 
komt dat de containerrederijen ook 
steeds meer controle hebben gekre-
gen over de aanverwante diensten, 
zoals feedering en overslag. Waar in 

2006 de drie grootste feederrederij-
en onafhankelijke spelers waren, is 
tegenwoordig slechts nog één fee-
derrederij in de top-5 niet direct ge-
lieerd aan één van de grote contai-
ner carriers, schrijft Olaf Merk, de 
opsteller van het rapport. Die heb-
ben daardoor tegenwoordig meer 
dan de helft van de Europese fee-

dermarkt in handen.
In de overslag is een soortgelijke 
trend zichtbaar. Het aandeel van 
door rederijen beheerde container-
terminals is gegroeid van 20% in 
2007 naar 29% in 2017. Bovendien 
gaan rederijen die op zee samen-
werken ook vaker samenwerken 
aan land. Zo hebben het Franse 
CMA CGM en het Chinese Cosco 
met elkaar afgesproken om elkaars 
haveninvesteringen te steunen met 
participaties en vrachtvolume. 
Daarvan zijn ook in Zeebrugge en 
Rotterdam al voorbeelden te zien.
Net als de verladers wil ITF daarom 
dat de Europese Commissie de con-
tainerallianties onder de loep neemt 
en waar nodig bijstuurt of zelfs af-
schaft. Daarvoor is in april 2020 
ruimte, wanneer de 5-jarige regeling 
moet worden verlengd.
 
Lijnvaart woedend
De World Shipping Council, die de 
belangen van de lijnvaart behartigt, 
ageert fel tegen de door ITF begon-
nen discussie over het voortbestaan 

van de allianties en neemt daarbij 
de auteur van het rapport persoon-
lijk op de korrel.
‘Het rapport wordt niet onder-
schreven door de ITF, maar refl ec-
teert slechts de subjectieve opvat-
tingen van een enkel individu: 
Meneer Olaf Merk’, schrijft WSC in 
een document aan de Europese 
Commissie, en wijst erop dat in de 
disclaimer van het rapport tevens 
staat dat OESO noch ITF noch 
Merk de accuraatheid van de ge-
bruikte data kunnen garanderen. 
‘Om die verbluff ende disclaimer al-
leen al zou de Commissie het rap-
port volledig buiten beschouwing 
moeten laten in de evaluatie van de 
allianties’, stelt de lijnvaartorgani-
satie.
WSC noemt de gepresenteerde 
data ‘gebrekkig en onverifi eerbaar’ 
en wijst er tevens op dat de ge-
bruikte termen om de kwaliteit van 
de dienstverlening te meten, zoals 
de ‘directe lijnvaartconnectiviteit’ 
in de sector niet gebruikelijk zijn. 
Bovendien heeft Merk volgens de 

brancheorganisatie de data over de 
marktaandelen verkeerd geïnter-
preteerd.

Frequentie
De brancheorganisatie stelt dat de 
connectiviteit van landen de afgelo-
pen jaren juist is toegenomen en dat 
allianties nog steeds noodzakelijk 
zijn om de huidige dienstregelingen 
te kunnen onderhouden.
‘Om als individuele rederij dezelfde 
frequentie van diensten te leveren 
als de allianties, is op elke route on-
mogelijk’, schrijft WSC in een eigen 
rapport. Dat betekent dat als de al-
lianties zouden worden opgeheven, 
het aantal afvaarten op diensten dus 
vermindert, of dat er consolidatie 
plaatsvindt, wat gevolgen zou heb-
ben voor de prijsconcurrentie, stelt 
de organisatie. Die wil daarom dat 
Brussel de Block Exemption Regu-
lation in 2020 met nog eens vijf
jaar verlengt en het ‘met gebreken 
doorspekte’ rapport van de ITF in 
zijn evaluatie buiten beschouwing 
laat.
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DUURZAAMHEID  Volgens de EFSA kan het

100% emissiel
 zeevaart in

KLAARTJE JASPERS

Waarom zou je een comfortabele 
baan opzeggen voor een onzeker 
bestaan als lobbyist? Omdat het 
nog kan als we nu snel handelen, 
denken Sieger Sakko en David 
Anink: een geheel emissieloze 
zeevaart in 2050. De Emission 
Free Shipping Association (EFSA) 
moet ervoor zorgen dat hun per-
soonlijke doel een wereldwijde 
verplichting wordt. Om dat te be-
reiken wil EFSA alle krachten in 
de zeevaart bundelen: reders, la-
dingeigenaren, havens, werven, 
banken en leveranciers. 
 
De International Maritime Organi-
zation (IMO) schrijft voor dat de 
zeevaart in 2050 de helft minder 
CO2 moet uitstoten dan in 2008, 
vertellen Sakko en Anink, net terug 
van een reis naar China. Het gemid-
delde schip gaat 20 tot 30 jaar mee. 
Waarom zou je ze bij vervanging 
dan niet meteen klaarmaken voor 
een emissieloze toekomst? Om er-
voor te zorgen dat de schepen die in 
2025 van de werf rollen in ieder ge-
val hybride zijn, moeten we voor die 
tijd stevige beleidsprikkels realise-
ren, weten de mannen. 

Grijze concurrenten
Nu zijn er geen verdienmodellen 
die de investeringen in CO2-neutra-
le schepen verantwoorden, weet 
Sakko uit zijn verleden als interna-
tionaal account manager bij een le-
verancier van lithiumbatterijen 
voor elektrisch aangedreven sche-
pen. ‘Hij heeft het op honderd ma-

nieren uitgerekend’, lacht Anink, 
‘maar steeds blijkt die diesel weer 
goedkoper.’ Dat is een van de groot-
ste obstakels die ze nu zien: wie in-
vesteert in groene technieken, kan 
niet op tegen de grijze concurrent. 
De enige manier om dat te omzei-
len, denken ze, is met wetgeving die 
iedereen verplicht om mee te doen. 
De regelgeving is nu veel te behou-
dend, vinden de twee. De regels van 
de IMO worden bepaald door de lid-
staten en de industrie. Die industrie 
is verdeeld in sectoren, die allemaal 
vinden dat ze de meerderheid van 

de stemmen in hun achterban moe-
ten representeren. Het resultaat is 
in praktijk meestal een conservatie-
ve consensus. Om dat te doorbre-
ken, moeten de pro-actieve geesten 
in de zeevaart zich verenigen - onaf-
hankelijk van hun sector. De EFSA 
richt zich dan ook niet alleen op de 
machtige reders, maar ook op hun 
klanten, hun leveranciers, de 
scheepsbouwers, de havens en de 
geldschieters die al die sectoren fi -
nancieren. 

Kansen
De komende jaren bieden goede 
kansen om nieuwe standaarden 
neer te zetten, hoopt EFSA. Veel be-
drijfsleiders in de industrie lopen 
tegen hun pensioen aan, en worden 
de komende jaren vervangen door 
een nieuwe generatie, die door-
gaans meer affi  niteit heeft met za-
ken als klimaatdoelstellingen en 
emissierechtenhandel. Daarnaast 
komt er steeds meer druk vanuit de 
ladingeigenaren, die op hun beurt 
hun klanten van duurzame labels 
willen kunnen voorzien. Op de prijs 
van het product heeft dat nauwe-
lijks eff ect, weet Anink: het trans-
port maakt vaak maar 1% van de 
consumentenprijs uit. Nu is er nog 
maar één partij die verladers een 
CO2-neutrale oversteek biedt (zie 
kader), straks moet dat de stan-
daard zijn. 
In hun ambitie staan Anink en Sak-
ko dan ook niet alleen: Maersk wil 
in 2030 met CO2-neutrale schepen 
varen, DNV GL’s containerschip 
Zero moet straks op groene water-
stof de wereldzeeën doorkruisen en 

de eerste chocoladerepen zijn de 
Atlantische Oceaan inmiddels 
emissieloos overgestoken. In een 
recent rapport berekende de Orga-
nisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (OESO) 
dat de scheepvaart zelfs al in 2035 
CO2-neutraal zou kunnen zijn, als 
ze daartoe alle middelen in zou zet-
ten. Maar als de middelen er zijn, 
waarom gebeurt het dan nog niet?

Overcapaciteit
De kansen liggen er, maar de sector 
maakt nauwelijks winst, benadrukt 

Beeldbewerking: Barry Hage

Als de middelen er zijn, waarom 
gebeurt het dan nog niet?
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oze 
n 2050? 

Anink. De opschaling van de afge-
lopen decennia heeft geleid tot een 
enorme overcapaciteit, die de prij-
zen enorm onder druk zet. Hon-
derd kilometer landvervoer kost 
vaak hetzelfde als (tien)duizenden 
mijlen zeetransport. Reders zijn 
dan ook zelden bereid om fi nanci-
ele risico’s te nemen. Ze kijken 
vooral naar de aankoopkosten, 
nauwelijks naar de total costs of 
ownership (TCO). Bovendien lei-
den veel van de technieken die de 
scheepvaart groener zouden kun-
nen maken, momenteel niet tot la-
gere kosten in het gebruik van het 
schip. 
Om dat te veranderen, moeten de 
investeringskosten op duurzame 
technieken omlaag, en de prijzen 
van vervuilende methoden om-
hoog. Het eerste wil EFSA bereiken 
door massa te creëren, voor het 
tweede zou ook in de scheepvaart 
een emissierechtenheffi  ng inge-
voerd kunnen worden. Om dat te 
bereiken, heb je drie machtsblok-
ken nodig, weet Anink: de Europese 
Unie (die vaak wel wil, maar geen 

harde maatregelen neemt), de Ver-
enigde Staten (momenteel gere-
geerd door een weinig groene 
Trump) en Azië, gedomineerd door 
China. 

China
China, het land waar ze net vandaan 
komen - het land ook waar de mees-
te schepen gebouwd worden en 
waar de meeste handel vandaan 
komt. ‘Om ons netwerk uit te brei-
den, moeten we daar beginnen’, be-
nadrukken de initiatiefnemers. De 
Chinezen keken hen nog wel wat 
vreemd aan met hun idee dat juist 
bedrijven de leiding zouden nemen, 
maar EFSA deelt wel het doel van de 
Chinese overheid: het realiseren 
van groene regels. Terwijl Europa 
zich beraadt over een China-strate-
gie die een antwoord kan geven op 
de Nieuwe Zijderoutes en het groei-
ende aandeel Chinese eigenaren 
van Europese havens, beraadt EFSA 
zich op een manier om de hande-
laars van Xi Jinping aan boord te 
krijgen, zonder de Amerikanen te 
verliezen.

In 2018 verscheepte het GoodShip-
ping Program de eerste lading Tony 
Chocolonely repen op klimaatneu-
trale brandstof naar de Verenigde 
Staten. Hoe? Het bundelde de 
vracht met die van Dopper, Blygold, 
Magic Marine en Mystic, en stopte 
die in het 800 teu grote container-
schip Samskip Endeavour, samen 
met 22.000 liter biodiesel op basis 
van oude spijsolie. ‘Voor 0,1 
dollarcent per geëxporteerde reep 
vullen wij de tank met hernieuw-
bare brandstoff en’, had initiatief-
nemer Astrid Sonneveld eerder 
beloofd, in haar winnende pitch op 
TedXAmsterdam 2017.

Door ladingeigenaren de mogelijk-
heid te geven om hun goederen 
duurzaam te verschepen, hoopt 
GoodShipping de CO2-uitstoot van 
de sector radicaal terug te brengen. 
Gebeurt dat niet, verwacht 
Sonneveld, dan draagt de zeevaart 
in 2050 net zo veel bij aan de 
wereldwijde CO2-uitstoot als de 
Verenigde Staten nu: 15 procent. 
Door schepen te laten varen op een 
alternatieve brandstof, HVO, zou 
dat aandeel teruggebracht kunnen 
worden zonder de motoren, de 
infrastructuur en de lopende 
contracten aan te hoeven passen. 

Hoewel scheepsmotoren vaak op 
veel verschillende soorten olie 
kunnen varen, is de beschikbaar-
heid van duurzame biodiesel nog 
beperkt: veel biobrandstoff en zijn 
bijvoorbeeld gebaseerd op de 
grootschalige verbouw van 
palmolie, die in de herkomstgebie-
den vaak leidt tot ontbossing en 
voedseltekorten. Om dat te 
voorkomen, maakt leverancier 
GoodFuels zijn diesel van afval-
stromen als frituurvet, papier en 
resten hars uit Scandinavië.

GoodShipping Program
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RAPPORT  Werkgelegenheid kwetsbaar door sterke concentratie

Economische waarde Belgische  
KOEN MORTELMANS

De economische waarde van de 
Belgische havens nam over 2017 
toe met 7,29%. Dat zegt de Natio-
nale Bank (NBB) in haar nieuw-
ste impactstudie. Ook de directe 
werkgelegenheid steeg, zij het op 
een veel bescheidener schaal 
(0,79%).
 
Tussen de havens bestaan grote 
verschillen. Zo steeg de ‘directe 
toegevoegde waarde’ in de havens 
van Antwerpen en Gent met res-
pectievelijk 662 miljoen en 518 mil-
joen euro en gingen ook Brussel 
(+115 miljoen), Zeebrugge (+32 mil-
joen) en Oostende (+17 miljoen) 
vooruit, maar keek Luik aan tegen 
een terugval van 28 miljoen euro.

Antwerpen evolueert
In haar eentje was de haven van 
Antwerpen goed voor iets meer dan 
de helft van de nationale stijging 
van de havens. De chemische nij-
verheid staat er in voor 32% van de 
directe toegevoegde waarde in de 
haven. Ze was ook in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor de 
groei in 2017. Ook de sectoren 
brandstofproductie en goederen-
behandeling droegen hieraan be-
duidend bij.
De NBB onderstreept het almaar 
toenemende belang van container-

overslag in Antwerpen. Die was er 
in 2017 goed voor 55% van het tota-
le volume, terwijl traditioneel stuk-
goed was teruggevallen tot minder 
dan 5%. Tien jaar eerder was dit nog 
11%. Ook de verhouding tussen 
vloeibare en vaste bulk veranderde 
er in die periode drastisch. Vloeiba-
re bulk was in 2007 goed voor 22% 
en in 2017 voor 33% van het totale 
Antwerpse overslagvolume, terwijl 
droge bulk terugviel van 13% naar 
5%. De vooruitgang van vloeibare 
bulk is onder meer te danken aan 
investeringen van tankterminaluit-
baters tijdens de voorbije jaren. 
Hun geplande nieuwe projecten en 
die van chemische bedrijven en 
tankterminaluitbaters zullen het 
investeringsritme op peil houden.
Ruimte voor dergelijke investerin-
gen is er nog volop. Op de voorma-
lige site van General Motors langs 
het Churchilldok beschikt het ha-
venbedrijf nog over een terrein van 
88 hectare, waarvoor het een nieu-
we concessionaris zoekt.

Metaal in Gent en Oostende
Gent dankt zijn opmars aan de ont-
wikkelingen in de metaalverwer-
kende nijverheid, die 24,2% van de 
directe toegevoegde waarde in 
deze haven genereerde en aan in-
vesteringen door de automobiel-
sector (17%). Ook in Oostende was 
de metaalverwerkende nijverheid, 

die er 36,2% van de directe toege-
voegde waarde genereerde, sterk 
verantwoordelijk voor de waarde-
groei. Daikin liet er nieuwe testin-
frastructuur optrekken en AIM 
bouwde er een nieuwe recyclagefa-
briek voor metaalafval.
De positieve cijfers in de haven van 
Zeebrugge werden in hoofdzaak 
gedragen door de sectoren weg-
transport en ‘havenaanleg en bag-
gerwerken’. De positieve trend van 
Brussel is te danken aan de ‘andere’ 
logistieke diensten, die er 62,9% 
van de toegevoegde waarde gene-
reerden. Net als in Zeebrugge dra-
gen infrastructuurwerken aan de 
haven zelf er sterk bij aan de toege-
voegde waarde. De verminderde 
waarde in de haven van Luik is 
vooral toe te schrijven aan de sec-
tor energie en daar vooral aan eer-
der boekhoudkundige aspecten.

Werk vooral in Vlaanderen
De Belgische havens waren volgens 
de NBB goed voor 116.311 vol-
tijds-equivalente arbeidsplaatsen. 
2017 was overigens het derde jaar 
op rij met een toenemend aantal 
havenbanen. Die was het sterkst 
zichtbaar in Antwerpen, met 721 
bijkomende (voltijdse) jobs. 80% 
van de bijkomende arbeidsplaatsen 
kwam in Antwerpen tot stand.
In Vlaanderen moest alleen Oos-
tende terrein prijsgeven (-59). In 

Luik steeg de werkgelegenheid 
licht (+29), maar in Brussel daalde 
ze in verhouding sterk (-168).
In Antwerpen zijn goederenbehan-
deling en de (petro)chemie de 
grootste sectoren inzake directe 
werkgelegenheid, met een aandeel 
van respectievelijk 24,9% en 17,8%. 
De haven van Antwerpen is wel 
sterk afhankelijk van een beperkt 
aantal bedrijven. Slechts 5% van de 
er gevestigde ondernemingen staat 
er in voor 79% van de directe te-

werkstelling. Bijna de helft van de 
arbeidsplaatsen wordt aangeboden 
door slechts dertien bedrijven.
In Zeebrugge, Gent, Luik en Oos-
tende is deze situatie nog delicater. 
Daar zit bijna de helft van de werk-
gelegenheid bij respectievelijk elf, 
vijf (Gent en Luik) en vier bedrij-
ven. Brussel is er op dit vlak met 
veertien bedrijven iets beter aan 
toe. Als je de overheid buiten be-
schouwing laat, komen Gent en 
Luik op dit vlak beter aan bod. De 
belangrijkste werkgevers in de ha-

ven van Gent zijn de automobiel-
sector (33,2%) en de metaalverwer-
kende nijverheid (21,4%). Ook in 
Luik weegt de privésector door, on-
danks het verlies van tweeduizend 
banen in de staalsector sinds 2012. 
In economische waarde blijft staal-
reus ArcelorMittal er wel de rang-
lijst aanvoeren.
In Zeebrugge zijn de marine afzon-
derlijk en andere overheden de 
tweede en derde grootste werkge-
ver, in Antwerpen staan de overhe-

den en het havenbedrijf (een over-
heidsbedrijf) op vier en vijf. In 
Oostende is de overheid de vierde 
werkgever en in Brussel zelfs de 
tweede.

Kritiek 
Hier en daar wordt wel gemopperd 
dat de impactstudies van de NBB 
altijd erg laat worden gepubliceerd, 
zodat sommige informatie al via 
andere bronnen beschikbaar is en 
diverse situaties intussen al sterk 
veranderd kunnen zijn.

Containers zijn in Antwerpen goed 
voor 55% van het totale volume.

Feature12

TRUMP

Naast de Brexit noemt de NBB het ‘agressieve handelsbe-
leid’ van de Amerikaanse president Donald Trump een 
bedreiging. Nadat de VS al eerder een invoertaks opleg-
den voor onder meer staal, aluminium en witgoed, 
startte Trump in 2018 een onderzoek naar de invoer in de 
VS door de Europese automobielsector. Intussen hadden 
de meeste door de eerste maatregelen getroffen handel-
spartners al gereageerd door zelf importbelemmeringen 
tegen de VS op te werpen.
In 2009 droegen uit de VS geïmporteerde goederen en 
diensten voor 4,1% bij aan het bruto binnenlands product 
van België. Dat is veel meer dan in andere Europese 
landen, zoals Duitsland (3,6%) en Frankrijk (2,2%). 
Macro-economisch blijft de invloed van het Amerikaans 
protectionisme wellicht relatief beperkt, maar de 
getroffen bedrijven én hun bevoorradingsketens kunnen 
wel averij oplopen.
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 havens blijft toenemen

Beeld: Barry Hage

ANTWERPEN-ROTTERDAM

Zowel de toegevoegde waarde als de werkgelegenheid in 
de haven van Antwerpen zijn groter dan die van alle 
andere Belgische havens samen. Maar in vergelijking met 
Rotterdam is Antwerpen dan weer het kleine broertje. In 
2017 bedroeg de directe toegevoegde waarde van 
Rotterdam 18 miljard euro, tegenover 11,5 miljard voor 
Antwerpen en 17,4 miljard voor de vier Vlaamse havens 
samen. De Vlaamse havens hebben samen wel meer 
rechtstreekse arbeidsplaatsen, 104.612, tegenover 86.400 
voor Rotterdam.

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE 
HAVENS IN 2017
(in miljarden euro’s)

TEWERKSTELLING HAVENS 2017

ANTWERPEN

11,5

GENT

4,4

ZEEBRUGGE

1 OOSTENDE

0,5

LUIK

1,1

ROTTERDAM

18

BRUSSEL

0,8

 BELGIË DIRECT           116.311 

 BELGIË TOTAAL                  254.779 

 ROTTERDAM DIRECT          86.400   

 ROTTERDAM TOTAAL               156.600 
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MARIEKE VAN GOMPEL

Om van het spoor de ruggengraat 
van het Europese transportnet-
werk te maken, moet het rijden 
van een trein net zo makkelijk 
worden als het besturen van een 
truck. Daarnaast moet er een ge-
lijk speelveld komen tussen het 
spoor- en wegvervoer, waardoor 
klanten het spoor verkiezen bo-
ven het wegvervoer. Dat zegt top-
man Geert Pauwels van spoor-
goederenvervoerder Lineas.
 
Onder leiding van Geert Pauwels 
heeft de spoorvervoerder zijn mis-
sie veranderd van ‘overleven’ naar 
de ‘modal shift’. Pauwels werd in 
2008 verantwoordelijk voor B Lo-
gistics, de goederendivisie van de 
NMBS, die op dat moment ‘zo goed 
als failliet’ was. Het bedrijf leed in 

2009 een verlies van 160 miljoen 
euro op een omzet van 340 miljoen. 
‘De enige reden dat we nog in leven 
waren was dat we deel uitmaakten 
van het grotere NMBS.’

Herstructurering
Er werd besloten om de goederen-
tak van de Belgische spoorwegon-
derneming drastisch te gaan her-
structureren. ‘We wisten dat we 
geen subsidies meer zouden krijgen 
in deze geliberaliseerde sector. De 
Europese Commissie zag er op toe 
dat er geen subsidie meer werd ge-
geven aan noodlijdende spoorope-
ratoren.’
Besloten werd om de goederenacti-
viteiten van de NMBS te halen en in 
een aparte onderneming onder te 
brengen, onder de naam B Logis-
tics. De herstructurering zorgde in 
de jaren erna voor positieve resulta-

ten, maar het spoorbedrijf had on-
voldoende geld om de leningen te-
rug te betalen.

Private investeerders
De leiding van B Logistics besloot 
op zoek te gaan naar externe inves-
teerders, wat ertoe heeft geleid dat 
NMBS in 2015 haar dochteronder-
neming verkocht aan het fonds Ar-
gos Soditic, waardoor de spoorver-
voerder een private onderneming 
werd. “Met deze stap hebben we de 
volledige periode van herstructure-
ring kunnen afronden.” In 2017 ver-
anderde de Belgische spoorvervoer-
der de naam van B Logistics in 
Lineas om naar eigen zeggen het 
‘juk van het historisch verlieslaten-
de departement van een Belgische 
staatsonderneming’ achter zich te 
laten.
Om de Europese spoorgoederen-

sector op een hoger niveau te bren-
gen, is verdere privatisering nodig, 
vindt Lineas-topman Geert Pau-
wels. ‘We moeten niet meer half 
met een overheidsmarkt en half 
met private partijen werken. Met 
ongelijke wapens is er een andere 
dynamiek.’

Veranderde missie
‘Sinds 2015 hebben we onze missie 
van overleven veranderd naar de 
modal shift. We hebben toen al onze 
passie en energie gestoken in het in 
de markt zetten van zulke goede 
spoorproducten die ervoor zorgden 
dat de klanten het spoor boven het 
wegvervoer gingen verkiezen.’
Een van de meest succesvolle pro-
ducten van het spoorbedrijf is het 
‘Green Xpress Network’. Het Green 
Xpress Network is een netwerk van 
snelle, rechtstreekse, frequente en 

betrouwbare spoorverbindingen 
tussen economische centra in Euro-
pa. De vervoerder zet met de 
Xpress-producten in op het bunde-
len van verschillende soorten vrach-
ten. Dat gaat van staal, scheikundige 
stoffen en consumentengoederen, 
tot pallets en containers.
‘Je ziet dat er nog veel verspreid ver-
voer plaatsvindt met bijvoorbeeld 
een volledige containertrein of che-
mietrein. Daarmee zijn er onvol-
doende volumes. Doordat we deze 
producten combineren, bundelen 
we voldoende volumes op een trein 
om een dagelijkse trein aan te bie-
den’, aldus Pauwels.

Shift to rail
De overheid kan volgens Pauwels 
ook een belangrijke rol spelen om 
ervoor te zorgen dat verladers kie-
zen om goederen via het spoor te 

Lineas-topman:  
rijden trein moet  
net zo makkelijk  
zijn als truck
MODAL SHIFT  ‘We willen de klantervaring verbeteren’
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Foto: Wikimedia

De administratieve lasten van het 
spoor zijn tien keer die van de weg.

vervoeren in plaats van over de weg. 
‘De overheid zou een incentive 
moeten geven, zodat klanten ge-
makkelijker voor het spoor gaan 
kiezen.’ Daarnaast kan het versim-

pelen van regelgeving ook bijdragen 
aan een shift to rail, meent Pauwels. 
‘De administratieve lasten van het 
spoor zijn tien keer hoger dan voor 
de weg. Er zijn hoge kosten voor de 
licenties van het materieel en het 
opleiden van machinisten.’
Automatisering kan ook de positie 

van het spoorgoederenvervoer ver-
der verbeteren, meent de topman. 
‘Als we van het Europese spoor de 
ruggengraat van het goederenver-
voer willen maken, dan ligt de toe-

komst in automatisering. Goede-
renmagazijnen van bedrijven zoals 
Alibaba worden allemaal bediend 
door zelfrijdende robots. Je zou Eu-
ropa als een groot warehouse kun-
nen zien waarin zelfrijdende wa-
gons op en neer rijden.’ Volgens 
Pauwels zitten hier kansen voor 

verspreid vervoer waar verschillen-
de wagons zich automatisch kun-
nen samenvoegen.

Digitalisering
Het bedrijf gaat zich de komende ja-
ren richten op het verder uitbreiden 
en verbeteren van het netwerk van 
spoorverbindingen in Europa. 
Daarbij valt nog veel terrein te win-
nen volgens de directeur. ‘We willen 

het nog gemakkelijker maken voor 
onze klanten. De hele klantervaring 
van een prijs krijgen en boeken ver-
beteren.’ Ook moet het makkelijker 
worden om last minute een contai-
ner of wagon te boeken.

Het bedrijf zet de komende jaren 
verder in op digitalisering. Onder 
meer door klanten een soort track 
and trace-mogelijkheid aan te bie-

den. ‘Daarnaast krijgen ze in de toe-
komst een automatische melding 
als de trein aankomt.’ Om deze pro-
cessen te verbeteren, is Lineas on-
der andere betrokken bij het Euro-
pese project ELETA. Dat is een 
innovatieproject met als doel om 
informatie over de geschatte aan-
komsttijden (estimated time of ar-
rival/eta) real time uit te wisselen 
met alle partners op een spoortra-
ject.
Pauwels wijst erop dat Lineas digi-
talisering ook inzet om efficiënter 
te kunnen werken. ‘Wij waren een 
van de eerste vervoerders die hun 
machinisten een tablet gaven. We 
willen daar nog verder in gaan door 
een volledig gedigitaliseerde cock-
pit in te richten, waarin we alle data 
samenbrengen. We willen de rand-
voorwaarden creëren, zodat onze 
medewerkers hun werk goed kun-
nen uitvoeren.’

Geert Pauwels (Lineas): “De administratieve lasten van het spoor zijn tien keer 

hoger dan voor de weg.” Foto: Lineas
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WORLD TRADE CENTER
ROTTERDAM

27 JUNI 2019

MULTIMODAAL
EVENT

www.multimodaal.nl
ORGANISATIE:

Multimodaliteit is de sleutel 

Nieuwsblad Transport

Dit jaar vindt het Multimodaal 

Event plaats op 27 juni in Rotter-

dam. Nieuw is een centraal net-

werkplein waar u diverse partners 

de hand kunt schudden en nieuwe 

contacten kunt opdoen. U mag een 

dag verwachten vol actualiteiten, 

netwerkmomenten en kennis-

uitwisseling.

Voor ieder wat wils

Dit jaar zullen er tijdens het 

Multimodaal Event diverse 

programma’s worden aangeboden. 

Zo hebben we voor u vijf 

verschillende streams: weg-

vervoer; spoor; binnenvaart; 

warehousing & logistiek vastgoed; 

en digitalisering.

WEGTRANSPORT

BINNENVAART

LOGISTIEK & 
WAREHOUSING SPOORVERVOER

IT/DIGITALISERING

MEGAKLUS  Blokker voegt opslag en distributie online samen met logistiek winkelketens 

‘Marathon lopen tijdens 
openhartoperatie’ 
MALINI WITLOX

Winkelketen Blokker voegt de 
distributiecentra voor online en 
offline logistiek samen. Alle pro-
ducten voor België en Nederland 
komen vanaf september uit het 
distributiecentrum (dc) in Gel-
dermalsen dat momenteel flink 
wordt verbouwd. 
 
Het dc van Blokker in Geldermalsen 
is groot. Dat valt eigenlijk pas goed 
op als je de vrachtwagens ziet die in 
de rechterhal geparkeerd staan. De 
trucks zijn dertien meter lang, maar 
vallen in het niet in de gigantische 
hal van 20.000 vierkante meter. 
Het centrum bestaat uit een aantal 
hallen, 96.000 vierkante meter in 
totaal, vertelt sitemanager Roel Me-
gens van Blokker. Samen met pro-
grammamanager omnichannel Ro-
land Slegers is hij verantwoordelijk 
voor de samenvoeging van de ware-
houses. Geen gemakkelijke klus, 
want terwijl de hallen worden ver-
bouwd moet de logistieke operatie 

Er waren 150 truckritten nodig om de 
oude sorteermachine af te voeren.

doorgaan zonder dat de winkels 
daar hinder van ondervinden. 
‘Dat vragen wij ons ook weleens 
af ’, zegt Megens op de vraag hoe 
het lukt om te verbouwen zonder 
dat de winkels daarvan hinder on-
dervinden. Er ging dan ook een 
denk- en planproces van een jaar 
vooraf aan de daadwerkelijke ver-
bouwing. ‘We hebben door alle ver-
anderingen steeds met een lay-out 

te maken die het wms niet onder-
steunt. We moeten dus voor iedere 
stap een tijdelijk proces bedenken, 
zodat we kunnen blijven leveren. 
Maar de winkels merken niet dat 
wij een marathon aan het lopen 
zijn tijdens een openhartoperatie. 

Ze krijgen hun goederen steeds op 
tijd geleverd.’

Online
Blokker heeft de laatste jaren rela-
tief veel veranderingen uitgevoerd 
in de logistiek. In 2011 en 2012 deed 
het bedrijf de logistiek voor online 
bestellingen zelf. Van 2012 tot 2015 
werd de operatie voor online bestel-
lingen uitbesteed. De online opera-

tie groeide echter snel en werd te 
groot voor de logistiek dienstverle-
ner en is toen naar Gouda gehaald, 
vertelt Slegers. ‘In de zomer van 
2016 ben ik aangesteld als sitemana-
ger in Geldermalsen en Mijdrecht. 
Ik had opdracht om naar een mo-

Roland Slegers (links) en Roel Megens in het dc van  

derne dc-besturing te gaan, waarbij 
we meer service konden leveren te-
gen lagere kosten.’
Het warehouse in Mijdrecht, van 
waaruit ook Big Bazar werd beleverd, 
werd vorig jaar gesloten. De activi-
teiten voor Blokker (met name 
speelgoed en grote tuinmeubelen) 
werden overgeheveld naar Gelder-
malsen. Het Mijdrechtse magazijn 
was te groot voor Big Bazar alleen, 
dus werd de operatie voor deze win-
kels uitbesteed aan Bakker Logistiek. 
Slegers: ‘We hebben er destijds be-
wust voor gekozen om de operatie in 
Gouda intact te houden, het paste 
ook niet zonder verbouwing hier. We 
hadden dus op twee plekken voor-
raad. Web only-producten werden 
direct in Gouda afgeleverd, produc-
ten voor het multichannel assorti-
ment kwamen in Geldermalsen te-
recht en werden gereplenisht naar 
Gouda. Nu is het tijd om de hele ope-
ratie samen te voegen.’

Sorteermachine
Eén van de redenen voor de veran-

deringen was de houdbaarheid van 
de sorteermachine in Geldermal-
sen. Die was 27 jaar oud en behoor-
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Ook met uw tweet in de 
krant? Met #NTnl springt u 
meer in het oog. Blijf op de 
hoogte en volg deze krant 
op twitter.com/ntnl

Congestie in @PortOfRot-
terdam begint dramatisch 
te worden, op sommige 
terminals zijn wij al meer 
dan 2 weken niet meer 
welkom. Het binnenvaart 
beleid van @PortOfRotter-
dam rammelt aan alle 
kanten
@BargeBorn

De verwachting is dat het 
aantal distributiecentra de 
komende jaren alleen maar 
verder toeneemt.
@BartBanning

Morgen wordt het aanpoten 
in Brussel voor het zittende 
parlement. Ruim 1000 
amendementen om over te 
stemmen van het mobility-
package. Dubbelgevoel, 
tussen niet terug naar af en 
waarom zou je dat doen 
met oog op kans van slagen 
triloog…..
@ AnneGriffioen

Goed nieuws voor transpor-
teurs! Zuid-Holland lobbyt 
met succes extra geld uit 
Brussel voor de aanleg van 
meer parkeerplaatsen voor 
vrachtwagenchauffeurs. O.a. 
nieuwe truckparking op de 
Dordtse Kil bij #dordrecht.
@zuid_holland

Gisteren tijdens #ILT piket 
onderzoek met @PolitieLE 
en @Rijkswaterstaat 
#aanvaring passagierschip 
en vrachtschip in
Nijmegen op de Waal beide 
schepen onder voorwaarden 
naar werf voor (nood)
reparatie
@ ILT_Scheepvaart

 Miljoenenverlies voor 
Waberer’s in 2018

 Foto’s: Aanvaring drie 
containerschepen in 
haven Japan

 Cosco ontwerpt contai-
nerschip van 25.000 teu

 Italië wil door China-deal 
concurreren met Rotter-
dam en Antwerpen

 Haven Rotterdam nog 
weken last van pensioen-
staking en slecht weer’

nieuwsbladtransport.nl
Deze week meest gelezen: 

Meer nieuws kunt u 
vinden op
nieuwsbladtransport.nl

http://
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lijk gedateerd. ‘Voor sommige on-
derdelen konden we geen 
reserveonderdelen meer vinden. 
Het werd steeds risicovoller. De ma-
chine liep over de volle breedte van 
een van de hallen, bijna 200 meter. 
We hebben de machine gedemon-
teerd, er waren 150 vrachtautoritten 
nodig om het staal weg te brengen. 
Het orderpicken hebben we tijdens 
de verbouwing tijdelijk met de hand 
gedaan. Maar we konden de ruimte 
gebruiken om de operatie gaande te 
houden.’
Een andere aanleiding was de ver-
andering van retailmodellen. ‘Vroe-
ger was het assortiment kleiner en 
werd er groter ingekocht en opge-
slagen’, vertelt Slegers. ‘En dat zag 
je terug in het magazijn en type rac-
king. Anno 2019 streeft Blokker er-
naar om kleinere voorraadniveaus 
aan te houden en een breder assor-
timent aan te bieden.’ 

Overeenkomsten
Blokker had de keuze. Wijzigingen 
stapsgewijs doorvoeren of kiezen 
voor een grondige transformatie? 
Het bedrijf besloot de twee dc’s 
voor online en offline distributie sa-
men te voegen. Slegers: ‘Veel win-
kels doen hier onderzoek naar en 
besluiten dit niet te doen. Die kijken 
naar de verschillen, wij hebben naar 

Cesped had ingelijfd. Het gaat bij 
alle drie de bedrijven om zogeheten 
lokale helden, die al enige tijd met 
Rhenus via zogeheten agen-
tuur-overeenkomsten verbonden 
waren. Blijkbaar acht de Duitse ex-
pediteur het de tijd om deze samen-
werkingsverbanden om te zetten in 
een netwerk van dochteronderne-
mingen.
Volgens Rhenus beperkt de overna-
me van WNL zich daarbij niet tot 

JOHN VERSLEIJEN

Het Duitse Rhenus trekt voor de 
derde keer dit jaar de beurs om 
een nationale expediteur over te 
nemen. Dit keer gaat het om het 
Zuid-Afrikaanse World Net Lo-
gistics (WNL).

Eerder deze maand werd het Cana-
dese Rodair gekocht, terwijl Rhenus 
begin van dit jaar al het Italiaanse 

EXPEDITIE

Rhenus koopt World Ned in Zuid-Afrika

  Blokker in Geldermalsen. Aan de daadwerkelijke verbouwing ging een jaar van denken en plannen vooraf. Foto: NT

de overeenkomsten gekeken. Het 
proces is bij beide eigenlijk voor in-
slag, replenishment en opslag gelijk. 
De picker weet in ons nieuwe pro-
ces niet of hij voor offline of online 
pickt. Hij pickt alles door elkaar en 
pas aan het einde van het proces zie 
je verschillen ontstaan.’ 
Allereerst werd de middelste hal 
grotendeels leeggehaald. De vloer 
werd vernieuwd, er kwam een 
nieuwe lichtinstallatie, een nieuw 
wifi-netwerk en alle sprinklers 
werden vervangen. De stellingen 
werden geleverd door STILL, de 
grootste klus ooit voor dit bedrijf. 
Het gaat om stellingen voor 26.000 
close to picklocaties en 31.000 pic-
klocaties, waaronder 1600 leg-
bordsecties op 5.700 vierkante me-
ter tussenvloeren en 2.2 km 
doorrolbanen (flowracks) en ruim 
7.500 vierkante meter gaaswand als 
doorvalbeveiliging. De totale ope-
ratie beslaat vijf bouwfasen. Sys-
tem integrator Inther is verant-
woordelijk voor het shuttlegangpad 
dat bestaat uit ruim 4.000 opslag-
locaties, 65 pick-to-light karren, 
een put-to-wall-pick oplossing en 
een automatische bakkenstapelaar 
die bakken uit het shuttle-systeem 
automatisch in de juiste volgorde 
op dolly’s stapelt.
Megens voelt aan een van de meta-

len pilaren in de hal. ‘Die zijn ook 
nieuw, die waren nodig omdat het 
dak is verzwaard. Dat was nodig 
omdat we daar nu de sprinklers ge-
hangen hebben.’ Er werden nieuwe 
stellingen in de middelste hal ge-
plaatst. ‘Dat was onze lucht om ie-
dere keer te vullen, wanneer we op 
een andere plek iets leeg maakten.’
Het enige wat intact is gebleven – 
naast de muren – is de opslag voor 
gevaarlijke goederen (onder meer 
schoonmaakmiddelen) midden in 
de middelste hal. Een deel van de 
producten staat in speciale lekbak-
ken. Het shuttlesysteem dat in de 
middelste hal staat, is compleet 
nieuw. 

Blokker kent straks twee pickpro-
cessen: één waarbij medewerkers 
met een kar door het magazijn lo-
pen en via pick to light hun orders 
op een trolley leggen, en één waar-
bij rolcontainers met een pallet-
truck (EPT) worden opgepikt. De 
chauffeur werkt met voicepicking. 
Op zijn EPT kunnen vier rolcontai-
ners. ‘De EPT-chauffeur verzamelt 
producten die niet in een bak pas-
sen en producten die voor offline 
met grote hoeveelheden besteld 
worden. De orderpickers verzame-
len de overige artikelen. Het wms 
stuurt hen zo aan dat ze zo min 
mogelijk stops hebben en zo min 
mogelijk meters lopen. Als ze hun 
kar vol hebben, zetten ze de krat-
ten op een conveyorbaan. Die komt 
uit bij de shuttle. We gaan uit van 
een vullingsgraad op de picklocatie 
van 85 procent, zodat je bij schap-
wissels nog iets kunt manoeuvre-
ren. In totaal hebben we 31.000 
picklocaties voor 18.000 SKU’s’, 
legt Slegers uit.
Op de shuttle staan online en offli-
ne bakken nog door elkaar. Via het 
warehouse control system 
(wcs)-systeem worden de bakken 
op de juiste volgorde uitgeslagen en 
opgestapeld op dolly’s. ‘Als het voor 
offline is, gaat de deksel meteen op 
de krat en wordt het klaargezet voor 
vervoer. Als het voor online is, wor-
den de kratten naar de online pac-
king area gevoerd, waar het verpak-
kingsproces voor de online orders 
plaatsvindt.’

Verpakkingsmachine
Dat verpakken gebeurt op twee ver-
schillende manieren. Handmatig of 
via de verpakmachine. ‘Alle produc-
ten die qua gewicht, lengte, breedte 
en hoogte een maatgeving hebben 
waar de machine mee kan werken, 
worden vanaf de shuttle met een 
conveyor naar de machine gebracht. 
Het gaat om single line orders, 
waarbij dus eventueel meerdere 
pickbonnen worden samenge-
voegd.’
Megens: ‘Het voordeel zit niet al-
leen in het voorraadbeheer. Je hebt 
ook geen interdc-verkeer meer en je 
grijpt minder snel mis.’ Inmiddels 
wordt de laatste hal aangepakt. Hij 
wijst op de vloer in de hal, waar de 
shuttle-installatie staat. ‘Die moest 
vernieuwd worden, want de instal-
latie was enorm zwaar. Dat kon de 
oude vloer niet aan.’
In juli gaat het nieuwe wms live en 
gaat het personeel warmdraaien 
met de nieuwe processen. In augus-
tus gaat het ordervolume omhoog 
en een maand later wordt het distri-
butievolume van Gouda naar Gel-
dermalsen overgeheveld. Vanaf 1 
september is het omnichannel dc 
van Blokker een feit.

Zuid-Afrika alleen, maar telt het be-
drijf ook filialen in Bremen, Frank-
furt, Hongkong en Singapore naast 
diverse vestigingen in China, Malei-
sië, Taiwan en Thailand.

Geen bedragen
World Net Logistics is actief in de 
internationale lucht- en zeevrach-
texpeditie, waarbij de focus hoofd-
zakelijk ligt op het luchtvrachtver-
voer tussen Zuid-Afrika en 

Duitsland en het transport van 
zeecontainers op de routes tussen 
Zuid-Afrika en China. WNL be-
schikt ook in Zuid-Afrika over eigen 
opslag in Johannesburg, Kaapstad, 
Durban and East London, naast een 
eigen truckpark. Volgens Rhenus 
bedient WNL met die infrastruc-
tuur ook delen van het Afrikaanse 
continent. Zoals eerder bij de koop 
van Cesped en Rodair zijn geen 
overnamebedragen genoemd. 

VIJF KANALEN

Vanuit het omnichannel dc 
gaat Blokker vijf kanalen 
bedienen. De eigen filialen van 
Blokker in Nederland en België, 
de franchise-filialen van 
Blokker, online en Marskramer. 
Actieartikelen worden deels op 
basis van een verdeelsleutel 
gepusht. Verder worden op 
basis van omzetschattingen en 
schapbeschikbaarheid 
goederen automatisch 
geleverd (pull). 
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VOORUITBLIK  Brexit ‘is al begonnen’ en brengt nadelen mee maar ook kansen

Tragere groei wereldh

TOM VAN GURP

De afnemende groei van de we-
reldhandel zal dit jaar ook voel-
baar zijn in de Nederlandse logis-
tieke sector. Dat komt onder 
meer door de dalende vraag naar 
Duitse auto’s, meldt sectoreco-
noom Albert Jan Swart van ABN 
Amro.
 
Onlangs werd de verwachte groei 
van de Nederlandse economie in 
2019 naar beneden geschroefd, van 
2 naar 1,4%. Onder meer door de 
nog altijd voortsudderende onenig-
heid tussen de grote handelsblok-
ken China en de Verenigde Staten, 
nemen de internationale handels-
stromen af en verschuiven ze.
Een goed voorbeeld hiervan is de 
Duitse auto-industrie. Vorige week 
kwam voertuigfabrikant BMW met 
een winstwaarschuwing. Het resul-
taat zal dit jaar ‘duidelijk onder’ dat 
van vorig jaar uitkomen. Het bedrijf 
gaat daarom voor 22 miljard euro 
aan besparingen doorvoeren. Als 
oorzaak noemt het management 
onder meer de aanstaande Brexit. 
Maar ook de dalende vraag in China 
naar Duitse auto’s heeft een stevige 
hap genomen uit de winstgevend-
heid van de Beierse producent.
‘En omdat Nederland veel bedrijven 
kent die onderdelen leveren aan de 
Duitse auto-industrie, merken we 
dat hier ook’, aldus Swart tijdens een 
lezing op het evenement Manage-
ment in Logistics, dat donderdag 21 
maart plaatsvond in Den Bosch.

China
Niet alleen in Duitsland vertraagt 
de economische groei, ook in China 
speelt dit probleem. Dit wordt deels 
veroorzaakt doordat diverse bedrij-
ven juist wegtrekken uit het Aziati-
sche land. De Chinese lonen stijgen, 
waardoor producerende bedrijven 
hun fabrieken verplaatsen naar bij-
voorbeeld Vietnam. De handelsoor-
log versnelt dit, omdat Amerikaan-
se bedrijven de invoertarieven 
willen omzeilen en daarom hun 
producten in andere landen willen 
kopen. Daarnaast maakt de Chinese 
economie een gedeeltelijke transi-
tie door. Waar aanvankelijk massa-
productie de kurk was waar de eco-
nomie op dreef, worden nu de eigen 
consumentenmarkt en de dienst-
verlening steeds belangrijker. Deze 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat 
handelsstromen licht kunnen afne-
men en wijzigen.
Daar staat volgens Swart wel te-
genover dat de e-commerce in Ne-
derland juist zal blijven groeien. 

Niet verwonderlijk, als je bedenkt 
dat deze sector al jaren in de lift zit. 
Onlangs nog werd bekend dat de 
markt voor online shoppen in Ne-
derland vorig jaar met 10% is geste-
gen in vergelijking met een jaar 
eerder. De verwachting is dat deze 
groei aanhoudt, ook omdat de be-
dragen nog relatief laag zijn. Daar 
ligt dus potentie. Deze ontwikke-
ling is volgens ABN Amro vooral 
positief voor de deelmarkten op-
slag en wegvervoer. 
Laatstgenoemde sector kan zich 
ook optrekken aan de ontwikkelin-
gen in de bouw. Deze bevindt zich 
nog steeds in een hoogconjunctuur. 
Uit eerder dit jaar gepubliceerde cij-

fers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) bleek dat de stij-
ging in het Nederlandse wegtrans-
port voor ongeveer de helft op het 
conto komt van de bouwsector. 
ABN Amro verwacht dat deze bran-
che voorlopig blijft groeien. Dat is 
niet alleen goed voor het wegver-
voer, ook de binnenvaart kan daar 
de vruchten van plukken volgens de 
bank.

Brexit
Naast de eerdergenoemde handels-
oorlog is er nog een andere politie-
ke ontwikkeling die van grote in-
vloed is op transport en logistiek: de 
Brexit. Swart betoogt dat deze feite-

MHF SEMINAR ‘PEOPLE AND 
ROBOTS’
4 APRIL, EDE
Wat betekent robotisering voor de 
medewerkers in het magazijn? Hoe 
veranderen hun taken? Material 
Handling Forum geeft antwoord op 
deze en andere vragen.
• erim.eur.nl

CONGRES TOPSECTOR LOGIS-
TIEK
16 APRIL, ROTTERDAM
Het thema is ‘Implementatie van In-
novatie’. Want de logistieke sector is 
volop in beweging. Laat u inspireren, 
neem de juiste handvatten mee 
naar huis en kom in beweging.
• dinalog.nl

DAG VAN DE GEVAARLIJKE 
STOFFEN
23 MEI, BORSELE
Na deze dag ben je volledig up-to-
date over de laatste stand van zaken 
qua wetgeving, ontwikkelingen en 
innovaties in het vakgebied Gevaar-
lijke Stoff en.
• dagvandegevaarlijkestoff en.nl

MULTIMODAAL 2019
27 JUNI, ROTTERDAM
Jaarlijks ontmoet de transport & lo-
gistiek elkaar bij het Multimodaal 
Event van Nieuwsblad Transport. 
Want multimodaliteit is de sleutel 
om logistiek effi  ciënter, sneller en 
duurzamer te maken. 
• multimodaal.nl

PROJECT CARGO SUMMIT 2019
11-12 SEPTEMBER, ROTTERDAM
De tweede editie van Project Cargo 
Summit brengt de internationale 
projectladingsector bij elkaar. Op-
nieuw in de Onderzeebootloods, 
Rotterdam. 
 
• projectcargosummit.com

AGENDA

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

RAAD & RECHT

De scheidslijn tussen een overeenkomst van expeditie of die 
van vervoer is heel dun. In artikel 8:60 van het Burgerlijk Wet-
boek wordt onder een overeenkomst van expeditie verstaan de 
overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen, waarbij 
de expediteur ten behoeve van zijn opdrachtgever een of meer 
overeenkomsten van vervoer sluit.  Dit is de expeditie-overeen-
komst in enge zin. In de Nederlandse Expeditievoorwaarden 
van 1 mei 2018 wordt onder diensten verstaan: ‘Alle handelin-
gen en werkzaamheden, in welke vorm dan ook die de expe-
diteur voor of ten behoeve van zijn opdrachtgever verricht.’ 
Dit is de expeditie-overeenkomst in ruime zin.  In de praktijk 
blijkt dat sommigen er niet in slagen het onderscheid te maken 
tussen een expediteur en een vervoerder.

Zo stuitte ik enige tijd geleden in een verklarende woordenlijst 
van een uitgave van een praktijkhandboek onder andere op 
een bijzondere defi nitie van de expediteur: ‘De dienstverlener 
in het transport die vervoert in opdracht van de verkoper of 
koper, afhankelijk van de overeengekomen Incoterms.’
Dit is natuurlijk een onjuiste omschrijving, want een expedi-
teur vervoert niet, hij heeft namelijk geen ‘wielen’.
Ik heb de auteur van het boek hierop aangesproken en het 
enige commentaar hierop was ‘In de vorige uitgave stond het 
ook zo vermeld’ Dus niet ‘Ik zal het laten corrigeren’ of ‘Ik heb 
mij vergist’. Niets van dat alles. Een gemiste kans derhalve! Het 
denkproces heeft in dit geval niet tot het juiste resultaat geleid. 
Werkt zoiets door? Jazeker.

Bij een diefstal van kleding tijdens een internationaal weg-
transport bleek dat de betrokken expediteur met zijn opdracht-
gever een basiscontract had afgesloten. In dit contract stond 
onder andere vermeld dat de expediteur de goederen van zijn 
opdrachtgever vervoert onder de Fenex Condities. Met andere 
woorden: de expediteur heeft zich, door deze bepaling in het 
contract met zijn opdrachtgever, aangemerkt als vervoerder uit 
deze overeenkomst. Een beroep op de Fenex Condities is hier-
door uitgesloten en het C.M.R. Verdrag is dwingend rechtelijk 
van toepassing. Al met al niet zo’n handige bepaling, waarbij de 
expediteur in kwestie de gedachte had dat op basis van eerder-
genoemde defi nitie hij het op een juiste wijze had verwoord in 
het contract. 

In De wereld draait door heeft Adriaan van Dis ervoor gepleit 
een dag in het leven te roepen – deze zou dan op 12 novem-
ber moeten vallen – waarop wij allemaal onze vergissingen 
toegeven. Ik vind het een briljant idee. Het toegeven van een 
vergissing is geen gezichtsverlies, maar het nemen van verant-
woordelijkheid. En dat kan alleen maar respect oogsten. De 
vraag is alleen of ik u op 12 november deelgenoot zal maken 
van mijn vergissingen. De meest lachwekkende zal ik met u 
delen. Wie durft er nog meer?

Dag van de vergissing



Feature 19NIEUWSBLAD TRANSPORT 28 MAART-3 APRIL 2019

handel voelbaar in logistiek

BMW overweegt de Mini bij VDL in 
Born te laten produceren.

lijk al begonnen is. ‘Het Verenigd 
Koninkrijk is na Duitsland onze be-
langrijkste handelspartner. Al sinds 
twee jaar zie je de toegevoegde 
waarde van de export teruglopen. In 
2017 bedroeg dit bijvoorbeeld 22,7 
miljard. Dat was al 0,5% minder dan 
het jaar ervoor. En in 2018 was weer 
sprake van een afname. Dit is vooral 

veroorzaakt door een daling van de 
waarde van het Britse pond.’
Hoe de Brits-Brusselse vechtschei-
ding er precies uit komt te zien, is 
nog niet duidelijk. Toch zal het uit-
eindelijke vertrek, ervan uitgaand 
dat er inderdaad een Brexit komt, 
hoe dan ook zijn weerslag hebben 
op de Nederlandse logistieke sector. 

Dit hoeft echter niet uitsluitend ne-
gatief te zijn. ‘Het biedt zowel kan-
sen als bedreigingen.’
Allereerst zijn er natuurlijk de pro-
blemen in de supply chain zelf. 
Douanedocumenten, vergunnin-
gen, wachttijden bij de havens en de 
daarmee gepaard gaande proble-
men met bederfelijke waar. Menig 
transporteur is hiermee bezig ge-
weest in de afgelopen tijd. En nog 
steeds is niet geheel duidelijk hoe 
deze problemen moeten worden ge-
tackeld. Veel bedrijven hebben zich 
daarom maar op het ergste voorbe-
reid, bijvoorbeeld de verladers. 
‘De opslagruimtes in het Verenigd 
Koninkrijk zitten overvol. Zo heeft 

Nieuwsblad Transport is een uitgave van

Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ  Rotterdam
3000 AE  Rotterdam 
T.  010 280 10 00   F. 010 280 10 05
nieuwsbladtransport.nl

DRUK

© 2019 NT Publishers B.V. Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opge  sla gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

COLOFON

ALGEMEEN DIRECTEUR
joan.blaas@ntpublishers.nl

COMMERCIEEL DIRECTEUR
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

HOOFDREDACTEUR
bart.pals@nieuwsbladtransport.nl

EINDREDACTIE PRINT
job de kruiff 
eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

EINDREDACTIE ONLINE
tom.van.gurp@nieuwsbladtransport.nl

REDACTIE
rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl
   havens, maritiem en spoor

folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
   wegvervoer, binnenvaart en economie

tom.van.gurp@nieuwsbladtransport.nl
   wegvervoer

john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 
   luchtvracht en expeditie
tobias.pieff ers@nieuwsbladtransport.nl 
   scheepvaart, lijnvaart en off shore

bart.pals@nieuwsbladtransport.nl 
   ict en supply chain

VORMGEVING
edward ouwerkerk en barry hage

BANK
NL94 INGB 0007 8062 46

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   
F. 010 280 10 05
verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 
abonnementen op de print- en online-uitingen 
van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 
en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen vin-
dt u alle informatie op www.nieuwsbladtrans-
port.nl/service/abonneren. 

Of neem contact op met onze klantenservice: 
010 280 10 16, customerdesk@ntpublishers.nl

TRAFFIC
traffi  c@ntpublishers.nl

OFFICE MANAGEMENT
T. 010 280 10 00   
F. 010 280 10 05

MAINPORT MAIL
T. 010 280 10 30   
F. 010 280 10 05
mpm@mainportmail.nl
petra.glansdorp@mainportmail.nl
minouschka.schouten@mainportmail.nl

onder meer Heineken al een fl inke 
voorraad laten aanleggen, genoeg 
om de eerste week na 29 maart (de 
aanvankelijke datum voor het Britse 
vertrek, red.) door te komen zonder 
dat leveringen noodzakelijk zijn’, 
legt Swart uit. ‘Daarnaast kan een 
harde Brexit zorgen voor een verde-
re daling van de waarde van het Brit-
se pond. Dit heeft zijn weerslag op 
de totale waarde van de import en 
export.’

Stadslogistiek
Kansen biedt het echter ook. Aller-
eerst kunnen bedrijven in derde 
landen hun heil elders zoeken van-
wege eventuele handelsbelemme-

ringen en daardoor overstappen 
naar een ander land. Een voorbeeld 
hiervan is BMW, dat overweegt om 
de Mini te laten produceren bij VDL 
in de Limburgse plaats Born, ter 
vervanging van zijn productievesti-
ging in Oxford.
Ook hebben diverse andere bedrij-
ven overwogen te verhuizen van 
Groot-Brittannië naar Nederland, 
waarbij vaak het oog valt op Amster-
dam. Voor stadslogistiek kan dit po-
sitieve gevolgen hebben. Daarom is 
de Brexit volgens Swart niet alleen 
kommer en kwel, maar zouden 
sommige Nederlandse logistieke 
bedrijven daar ook van kunnen pro-
fi teren.

Illustratie: Shutterstock
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GRANDE BOUCLE  Continental levert offi  ciële Tourorganisatie banden

Tour op Conti-banden

FOLKERT NICOLAI

Bandenmaker Continental is dit 
jaar een van de vijf hoofdsponso-
ren van de Tour de France, die op 
6 juli in Brussel van start gaat. 
Voertuigen van de organisatie 
van de Ronde van Frankrijk rijden 
in de drie mooiste wielerweken 
van het jaar op Conti-banden.
 
Het betreft banden van het type 
Premium Contact 6. Anders dan 
Continental zelf, dat van Duitse 
oorsprong is, zijn deze banden een 
Frans product. Ze worden namelijk 
gemaakt in Sarreguemines, in het 
departement Moselle. 
De andere vier belangrijkste begun-
stigers van ‘La Grande Boucle’ zijn 
dit jaar LCL, Krys, automerk Škoda 
en supermarktketen E.Leclerc. Van 
‘Monsieur Leclerc’ zullen nog heel 
wat vestigingen door het peloton 
achteloos worden voorbijgereden, 
omdat de renners onderweg met 
andere dingen bezig zijn dan wat er 
vanavond op tafel staat.
De Tour heeft natuurlijk alles met 
banden te maken. Die band (!) is al 

De Tour-karavaan van Continental. Foto: Continental

heel oud. Het was Édouard Miche-
lin, die in 1889 met zijn broer André 
een luchtbandenfabriekje was be-
gonnen, die in 1891 in Clermont-Fer-
rand een coureur in één van de 
voorlopers van de Tour hielp bij het 
vervangen van een lekke band. Deze 
‘dépannage’ was toen geen sinecu-
re, want een compleet wiel, met 
band en al, kon niet zomaar binnen 
twintig seconden door een nieuw 
wiel worden vervangen.

Pneu
De luchtband, de ‘pneu’, was in die 
tijd nog een noviteit. In de eerste 
halve eeuw die de Tour bestaat, 
sinds 1903, reden wielrenners nog 
rond met nieuwe om hun lichaam 
heen gewikkelde banden om, als ze 
een ‘afl oper’ hadden, hun wielen 
langs de weg van andere banden te 
voorzien. Ook nieuwe fi etsen waren 
in die eerste halve eeuw niet zomaar 
leverbaar uit een voorraad reserve-
fi etsen zoals volgwagens die tegen-
woordig op het dak meevoeren. Het 
kwam met enige regelmaat voor dat 
een renner zich wegens framebreuk 
bij lokale smederijen meldde om 

zijn karretje met wat laswerk te la-
ten herstellen. Eigenlijk mocht dat 
volgens de spelregels niet: de cou-
reur moest zich zelf met het laswerk 
belasten. Wat dat betreft heeft de 
moderne wielrenner het maar mak-
kelijk.
Michelin... de meeste verstokte 
Tour-volgers kennen dit banden-
merk van het geheel uit banden op-
getrokken Michelin-mannetje, Bi-
bendum genaamd. Dat kereltje 
zullen we in deze editie van de Tour 
misschien minder zien dan vroeger, 
omdat Conti nu dus hoofdsponsor 
is. Maar let even op de Cofi dis-ploeg 
die zich begin juli op de Brusselse 
Grote Markt zal melden voor een rit 
naar Charleroi en terug naar Brus-
sel. Deze équipe rijdt op tubes van 
Michelin. Maar als u straks de 
‘Flamme Rouge’ ziet, ten teken dat 
de etappe over een kilometer is be-
eindigd, is het ’t logo van Continen-
tal dat hoog boven de weg is uitge-
spannen. En aan de meet is het ook 
Conti, dat de aandacht zal opeisen. 
Tenzij we uiteraard liever naar de 
koers kijken en de hele rimram er-
omheen maar negeren.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

COLUMN

‘Fancy another coff ee, Theresa?’ vroeg de oudere heer aan 
zijn iets jongere gespreksgenote. ‘Please’, zei ze werktuigelijk. 
‘Or, no, make it tea.’ Jeremy stond op om het water voor de 
thee te koken. ‘We hebben een gezamenlijk probleem. Hoe 
lossen we dat nu eens op?’ informeerde hij bij terugkomst uit 
het keukentje. Theresa aarzelde even. ‘Neem mijn plan aan en 
laat je fractie er massaal achter gaan staan.’ Jeremy haalde zijn 
schouders op. ‘Or back my plan, met inbegrip van een doua-
ne-unie.’ Ze bekeek haar nagels. Er was een schilfertje lak af op 
haar rechter wijsvinger. Haar linker duim mocht ook wel weer 
eens worden bijgewerkt. ‘Je weet dat ik dat er nooit door krijg 
bij mijn fractie.’ Jeremy keek Theresa recht in de ogen. ‘Dat ís 
ons probleem’, zei hij.
 
Het was een typische tussendag in Westminster, met een 
stormpje dat nu en dan luwde, een bui die dreigde, maar niet 
uit de lucht kwam vallen, een hunkering naar het voorjaar. Big 
Ben stond in de steigers. Het theewater kookte. Jeremy vroeg 
‘Theresa, wat wil je? Earl Grey, Darjeeling?’ Theresa had de nei-
ging haar pumps van haar voeten te schoppen. ‘Maakt me niet 
uit’, zei ze, ‘you decide. Maar liever geen rooibos.’ Jeremy zette 
twee kopjes thee voor hen neer en vond in de koelkast zowaar 
een pakje melk dat nog niet over de datum heen was.
 
‘Ik hoorde dat je een erg gezellige samenkomst had, in Che-
quers, met je partijtop’, hervatte Jeremy hun conversatie. 
Theresa trok een gepijnigd gezicht. ‘Those silly bastards. The 
ape Boris, the twit Reese Mogg. Jeremy, dit blijft wel onder ons, 
hoop ik, want anders krijg ik nog meer gedonder.’ De man knik-
te. ‘My lips are sealed’, antwoordde hij. ‘En, by the way, toen 
liplezers beweerden dat ik je in het Lagerhuis een ‘stupid wo-
man’ zou hebben genoemd, was wat ik echt prevelde: ‘stubborn 
woman’. Dat is echt iets heel anders. Koppigheid is geen slechte 
eigenschap. Nou ja, totdat je natuurlijk alsnog moet toegeven.’
 
Ze keken naar buiten. ‘Weet je’, zei Jeremy, ‘ergens hier buiten 
Londen, in Kent, Sussex, Norfolk, zal de yellowhammer zich 
wel weer hebben genesteld. Een trekvogeltje dat graag op 
heggen en hekken plaatsneemt en dan liedjes zingt. Jullie actie 
om wanorde te voorkomen bij ‘no deal’ is ernaar genoemd.’ Ze 
bedankte hem voor de thee. ‘Wish I’d be a song bird. Maar ik 
ben mijn stem kwijt.’

Westminster, having tea

Reinhard Klingen, directeur 
waterwegen en scheepvaart van 
het Duitse ministerie van 
Verkeer, in het vakblad DVZ over 
het Masterplan Binnenvaart. 

Het tijdperk van de 
binnenvaart ligt nog 
voor ons.

QUOTE VAN DE WEEK

Amsterdam wil ruim 280 
miljoen gulden investeren 
in de bouw van een nieuwe 
containerterminal met in-
steekhaven. Het Ameri-
kaanse overslagbedrijf Ce-
res zal vervolgens de 
terminal huren van de ge-
meente. De Amerikanen in-
vesteren zelf nog een be-
drag van 95,7 miljoen,  
waardoor de totale kosten 
uitkomen op een bedrag van 377,5 
miljoen gulden.
De Amsterdamse havenwethouder 
H. Groen (VVD) zegt zich bewust te 
zijn van de risico’s die de forse in-
vesteringen met zich meebrengen, 
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377,5 miljoen voor Ceres-terminal
18 maart 1999

van de insteekhaven ‘uniek’ 
in de wereld. De terminal 
krijgt verder de beschikking 
over negen kranen, waar-
door 300 containers per uur 
kunnen worden overgesla-
gen. In Rotterdam ligt dat 
tempo op 80 tot 100 contai-
ners per uur, aldus Groen. 
De maximale capaciteit van 
de nieuwe overslagterminal 
(610.000 containers ofwel 

950.000 teu) verwacht Ceres in 
2002 al te behalen. De capaciteit 
kan dan verder worden uitgebouwd 
met het plaatsen van drie extra con-
tainerkranen, zegt de optimistische 
wethouder.  

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.

maar onderstreept de noodzaak van 
de bouw. ‘Ik geloof in de Amster-
damse haven, maar er moet wel geld 
ingepompt worden. Anders is er 
straks helemaal geen haven meer.’ 
Volgens de wethouder is de bouw 


