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EXPORT NAAR OEKRAÏNE

SCHEEPVAART
De overslag in de havens van Bremen komt dit jaar 
naar verwachting uit op 79,5 miljoen ton, 5,4% minder 
dan vorig jaar. De containeroverslag daalt met een 
soortgelijk percentage naar 5,8 miljoen teu, zo heeft 
de senator (wethouder) voor economische zaken, 
Martin Günthner, meegedeeld. Eén van de groeiers 
was de overslag van auto’s. Het aantal via de AutoTer-
minal Bremerhaven verscheepte auto’s steeg licht tot 

2,2 miljoen stuks. 
Bremerhaven en de 
stadshaven van Bremen 
groeiden de afgelopen 
jaren fl ink, maar vooral de 
eerste helft van dit jaar 
was matig.

Overslag in Bremen daalt dit jaar

GEVAARLIJKE STOFFEN
Mepavex Logistics breidt uit in Bergen op Zoom. Het 
bedrijf, een onderdeel van de Meeuw Group, heeft 
veertien hectare grond gekocht op het industrieterrein 
Noordland in Bergen op Zoom. De grond werd door de 
dochter van de Meeus Group voor veertien miljoen 
euro overgenomen van de gemeente. Mepavex wil op 
het perceel een magazijn bouwen voor de opslag van 
gevaarlijke stoffen. De grond grenst aan een terrein 
waarop een containerterminal zal worden aangelegd. 
Mepavex beschikt in Bergen op Zoom nu al over 
100.000 vierkante meter aan magazijnruimte, 
verdeeld over zeven warehouses.

Mepavex koopt 14 hectare grond

Het achterlandver-
voer in landen die 
geen lid zijn van de 
OESO zal tot 2050 
met 430% stijgen en 
in OESO-landen met 

125%. Met dit scenario komt het International Transport 
Forum in zijn jaarlijkse voorspelling. Mondiaal kan het 
goederenvervoer verviervoudigen, maar in China en 
India kan dat wel een factor negen worden. Keerzijde is 
dat de CO2-uitstoot ook sterk zal groeien, tot met wel 
170%.

EXPLOSIEVE GROEI VERVOER

LOGISTIEK
Kuehne + Nagel heeft onlangs in Geel de uitbreiding 
van zijn logistieke centrum in gebruik genomen. De 
Zwitserse expediteur en logistieke dienstverlener 
breidde het centrum, dat uit 2006 dateert, met 
twintigduizend vierkante meter uit en heeft plannen 
voor een volgende uitbreiding met nog eens tiendui-

zend vierkante meter. De 
afgelopen tijd is het bedrijf snel 
gegroeid in de Kempense 
gemeente. Er kwam een aantal 
klanten bij en begin dit jaar was 
het lcentrum tot de nok gevuld. 
Voor één klant moest zelfs naar 
Mechelen worden uitgeweken.

K+N opent uitbreiding dc in Geel

De G6 Alliance is zo goed als klaar met de 
rotaties van de nieuwe trans-Atlantische 
diensten. Rotterdam en Antwerpen krij-
gen elk drie van de vijf nieuwe loops.

De Grand Alliance (Hapag-Lloyd, OOCL 
en NYK) en de New World Alliance (APL, 
Hyundai Merchant Marine en MOL) on-
derhouden nu nog zes trans-Atlantische 
diensten, waarvan er telkens vier naar Rot-
terdam en Antwerpen gaan. 
Volgens de nieuwe rotaties verliezen beide 
grote Beneluxhavens een wekelijkse aan-
loop en behouden ze drie loops. Een gelijke 

stand dus, net zoals bij de recente trans-At-
lantische havenkeuze van P3, waar beide 
havens drie op drie scoorden.
Alleen de PAX-pendulumdienst van G6 
zal zowel de Schelde- als Maashaven direct 
bedienen. Rotterdam wordt de enige Bene-
luxhaven in de nieuwe TA1-dienst naar 
New York en Norfolk, waarin de G6 Alli-
ance grote postpanamax-schepen van 
7.000 tot 8.000 teu wil inzetten. De Duitse 
en Britse aanloophavens voor die grootste 
loop moeten nog gekozen worden.
Antwerpen verliest in principe de recht-
streekse aanloop van de APX-pendulum-

dienst, maar blijft  de enige Beneluxhaven 
in de TA3- en GAX-diensten naar de South 
Atlantic en de Golf van Mexico.
Terwijl P3 straks evenveel schepen per 
week naar Rotterdam en Antwerpen zal 
sturen, blijft  G6 vooral op Rotterdam in-
zetten. Tussen het Verre Oosten en Noord-
Europa stuurt deze alliantie immers alle 
vijf loops naar Rotterdam en gaat slechts 
één van de twee kleinste ervan (Loop 6) 
ook naar Antwerpen.
Het is niet onbelangrijk te vermelden dat 
alle P3- en G6-vaarschema’s nog steeds 
‘subject to regulatory approval’ zijn.  | SV

G6 kiest: Rotterdam-Antwerpen  3 - 3
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Spoor ligt er volgens sommigen genoeg op Maasvlakte 1 en 2. De vraag hoe dat optimaal 
gebruikt kan met worden, houdt de gemoederen echter al geruime tijd bezig.

ROB MACKOR

Distri Rail komt met een alterna-
tief voor de bouw van een peper-
duur Rail Service Center (RSC2) 
op de Maasvlakte. De spoorope-
rator wil de details volgende 
week naar buiten brengen.

De spooroperator is met een aantal partij-
en in gesprek over een systeem om de vijf 
diepzeeterminals op Maasvlakte 1 en 2 via 
het spoor onderling en met de rest van de 
haven te verbinden. Kern ervan is ‘een ver-
hoging van de huidige frequentie’. Waar-
nemers vermoeden dat het bedrijf  buiten 
de haven, bijvoorbeeld in Duisburg, blok-
treinen wil gaan samenstellen. Distri Rail 
heeft  nu wekelijks 21 shuttletreinen, vooral 
op Duitsland.
Volgens het bedrijf is er voor het nieuwe sy-
steem ‘geen overleg nodig tussen de huidi-
ge en nieuwe terminals’ en wordt zo een in-
vestering van tientallen miljoenen euro’s 
vermeden. Bovendien is deze ‘pasklare op-
lossing’ snel beschikbaar, aldus directeur 
Johan Booij. Het bedrijf reageert op de uit-
spraak van vertrekkend topman Hans 
Smits van Havenbedrijf Rotterdam vorige 
week in deze krant dat op de Maasvlakte (1 
of 2) een nieuw Rail Service Center moet 
komen. Daar moeten bloktreinen van en 
naar het achterland worden samengesteld 
ten behoeve van de zogenoemde ‘dunne 
stromen’ containers die door de diepzee-
terminals worden verwerkt. 

Verbaasd
Booij is verbaasd over die uitspraak en zegt 
niet te begrijpen dat het Havenbedrijf op-
teert voor ‘nog meer capaciteit en kosten’. 
Hij vindt dat de containerterminals samen 

al meer dan genoeg spoorcapaciteit heb-
ben. Directeur Pieter Förrer van het huidi-
ge RSC in het Eemhavengebied uitte zich 
vorige week ook in die zin. Booij wijst er 
verder op dat een nieuw RSC hoe dan ook 
te laat komt voor de nieuwe terminals van 
RWG en APMT op Maasvlakte 2, die in 
oktober volgend jaar open gaan. 
Smits erkende vorige week ook al dat die 

termijn onhaalbaar is. Hij stelde overigens 
als voorwaarde aan de bouw van RSC2 dat 
de diepzeeterminals en andere partijen af-
spraken maken over het gebruik ervan. Hij 
deed geen uitspraken over de hoogte van 
de investering of de vorm waarin het pro-
ject uitgevoerd zou moeten worden.

 DISTRI RAIL   Spoorterminal komt te laat voor nieuwe diepzeeterminals

Alternatief voor bouw 
RSC2  op Maasvlakte

WEEK 51 | 18-24 DECEMBER 2013 | JAARGANG 26

NIEUWSBLAD TRANSPORT    |    POSTBUS 200    |    3000 AE  ROTTERDAM   |    REDACTIE  010 280 1053    |    REDACTIE@NIEUWSBLADTRANSPORT.NL    |    ABONNEMENTEN  010 280 1016    |    ADVERTENTIES  010 280 1025    |    WWW.NIEUWSBLADTRANSPORT.NL

430

LEES VERDER OP PAGINA 6



2 DEZE WEEK

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
In 2014 komt alles goed...

Ja, waarom is een aparte beheerder voor de Betuweroute nodig? 

Nee, ze doen het prima

Anders

34 %

65 %

1 %

Keyrail is overbodig 

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 994 mensen op de stelling van 11 DECEMBER

     POLL     

De luchtvrachtverladers zullen 
nog enige tijd moeten wachten 
op het rechtstreeks en goedkoop 
boeken van lading bij luchtvaart-
maatschappijen. Rhenus Alpina 
heeft  de geldkraan dichtgedraaid 
bij AirCargoshop, dat het 
rechtstreeks webwinkelen bij 
vrachtvervoerders zonder 
tussenkomst van de expediteurs 
mogelijk maakte. Uiteindelijk 
lieten de verladers, die om het 
initiatief hadden gevraagd, het 
zelf massaal afweten. ‘Angst en 
gemakzucht domineerden’, 
concludeert Paul Parramore 
(61), jarenlang het gezicht van 
Aircargoshop.

Teleurgesteld? 
Je begint hier niet zomaar aan. 
Rhenus Alpina, de geldschieter, 
had ook een marktonderzoek laten 
verrichten. Daaruit bleek een groot 
animo onder de verladers. Rond de 
80% van de gevlogen luchtvracht is 
recht-toe-recht-aan. Dat kan ook 
zonder veel moeite door de verla-
ders zelf worden afgehandeld tegen 
een fractie van de kosten. Dat kon-
den wij doen met onze portal. 
Slechts voor ingewikkelde klussen 
had je eigenlijk nog een expediteur 
nodig. 

Waar is het dan misgegaan? 
Laat ik allereerst zeggen dat Air-
cargoshop werkelijk werkt. Wij 
hadden ook een aantal luchtvaart-
maatschappijen aan boord. Helaas 
hebben we ons vergist in de verla-
ders. In de praktijk zat de angst bij 
de aanbieders van lading gewoon 
te diep om met ons zaken te doen. 
Ik heb soms tarieven afgegeven 
van twintig cent per kilo. Dat was 
nog te hoog. Ze gebruikten ons al-
leen maar om tarieven op te vragen 
en dan naar de expediteurs te stap-
pen om lagere prijzen te bedingen. 
Uiteindelijk zijn we gestuit op de 
dubbele moraal onder de verladers, 
terwijl er veel geld was te verdienen 
voor ze. Soms duizend euro op een 
zending van 2.000 kilo. Dat werd 
dan gewoon weggewuifd. Ben je 
dan nog wel serieus bezig? Dat 

heeft  mij wel verbaasd. Ik wist dat 
de luchtvrachtsector conservatief 
was en zich de afgelopen dertig jaar 
nauwelijks heeft  ontwikkeld, maar 
verladers zijn nog terughoudender. 

Best frusterend?
Je zag ook steevast dat expediteurs 
onder onze tarieven gingen zitten 

om ons uit de markt te concurre-
ren. Daarnaast moesten verladers  
bij ons wel een aantal zaken zelf 
doen zoals de labels plakken, maar 
de werkvloer wilde niet meedoen. 
Ik heb me vaak afgevraagd wat de 
verlader eigenlijk wil? Goedkoop 
en effi  ciënt boeken bij ons of het 
dure gemak van een expediteur. 

De expediteurs hebben uiteinde-
lijk toch gewonnen?
De expediteurs denken dat met het 
einde van Aircargoshop de beer is 
gaan slapen, maar een veel grotere 
beer is langzaam wakker gewor-
den: de overcapaciteit in de lucht-
vrachtmarkt. Ik denk dat het niet 
lang meer zal duren voordat een 
maatschappij zijn beschikbare 
vrachtcapaciteit rechtstreeks ver-

koopt aan  verladers. De behoeft e 
aan omzet wordt zo groot dat de 
airlines zullen zeggen: ‘Boek maar.’ 
Dat wordt misschien een Chinese 
maatschappij of een carrier uit het 
Midden-Oosten. Of het wordt een 
integrator zoals FedEx. Die bou-
wen hun aanwezigheid in de lucht-
vrachtmarkt ook sterk uit. Daarbij 
gaat het niet om het vullen van hun 
eigen capaciteit, want die zit al vol, 
maar om vracht die ze bij andere 
airlines boeken als expediteur. 
TNT en UPS doen dat ook. Dat 
wordt door de expeditiemarkt wel 
geaccepteerd, terwijl ze als integra-
tor geen expediteur zijn. Dat mag 
wel van de expeditiemarkt, maar 
wat Aircargoshop deed weer niet. 
Dat is dubbel. 

Wat gaat er met Aircargoshop nu 
gebeuren?
Rhenus heeft  de investeringen 
stopgezet. In feite staat het te koop 
maar ik verwacht geen doorstart. 
De tool draait ook op soft ware die 
ooit is ontwikkeld door Rhenus. Er 

hebben nog wel wat goeroes uit de 
internetwereld naar gekeken, maar 
misschien wordt het straks ge-
woon een simpele app voor direct 
boeken. Zeker is dat deze digitale 
ontwikkelingen niet zijn te stop-
pen. Wellicht was ik mijn tijd ver 
vooruit met Aircargoshop, maar ik 
ben blij dat ik het geprobeerd heb. 
Het is toch ook niet van deze tijd 
dat de tien grote expeditiebedrij-
ven 85% van de luchtvrachthandel 
domineren, terwijl het fi nanciële 
risico grotendeels bij de lucht-
vaartmaatschappijen ligt. Het is 
een kwestie van tijd dat deze hege-
monie wordt doorbroken. Ik geef 
het enkele jaren, maar het gaat ze-
ker gebeuren.

‘Ik was wellicht mijn tijd ver 
vooruit met direct boeken’ 

PAUL PARRAMORE, EX-CONSULTANT AIRCARGOSHOP

STEFAN VERBERCKMOES
stefan.verberckmoes@nieuwsbladtransport.nl
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Exact op het moment dat ik dit 
commentaar schrijf, zit de Fede-
ral Maritime Commission in 
Washington samen met de colle-
ga’s van de mededingingsautori-
teiten uit Europa en China in 
haar beruchte ‘Hearing Room’ 
om te bespreken hoe de overheid 
moet omgaan met de nieuwe me-
ga-allianties in de lijnvaart.

Lage tarieven en negatieve marges hebben rederijen 
naar grotere schepen doen grijpen om de slotkosten te 
drukken. Om die megaschepen gevuld te krijgen, ont-
staan nu mega-allianties. P3 (het trio van ‘s werelds 
grootste carriers Maersk, MSC en CMA CGM) kreeg al 
navolging van de G6 Alliance, die net de nieuwe vaar-
schema’s voor de diensten tussen de Far East en de west-
kust van Noord-Amerika bekend heeft  gemaakt. Er ko-
men niet minder dan veertien loops, goed voor 31% van 
alle capaciteit op dat vaargebied.

Hoewel de voordelen van grote allianties voor de verla-
ders legio zijn (hogere afvaartfrequentie en meer aan-
loophavens) maken de mededingingsautoriteiten zich 
wel terecht zorgen over de evolutie in de lijnvaart. Nie-
mand wil dat grote carriers verlies lijden, maar de ma-
nier waarop ze zich nu organiseren, creëert nieuwe 
machtsverhoudingen. Zelfs de grootste zeehavens moe-
ten ondergaan wat een handvol grote carriers beslist, 
zoals vorige week nog duidelijk werd op NT’s jaarlijkse 
Havendebat in Rotterdam (zie pagina 16).

Afgelopen week bleek nog maar eens dat nichecarriers 
het slachtoff er dreigen te worden. De kleine rederij Bor-
chard Lines uit Londen die al sinds 1933 tussen Noord-
Europa en de Eastmed vaart, kan ondanks zijn stipte en 
om zijn klantvriendelijkheid geroemde lijndienst met 
gehuurde bootjes van 868 teu niet meer tegen de con-
currentie op. De Britten blijven in de markt, maar gaan 
hun containers bijladen op vijf keer zo grote schepen 
van de Maersk-dochter Seago Line. Twee jaar geleden 
nam de Turkse rederij Turkon Line al een vergelijkbare 
beslissing door een eigen dienst op te geven om slots te 
kopen bij Seago. Tussen de Benelux en Israël blijven 
straks maar twee grote directe containerdiensten meer 
over (Seago en het duo MSC/Zim), die door minstens 
zeven verschillende carriers gebruikt worden.

Nu het jaar ten einde loopt en we traditioneel de neiging 
hebben om terug te blikken, lijkt de exit van Borchards 
eigen containerdienst me een symbool te zijn voor het 
einde van een tijdperk in de lijnvaart. Met monsteralli-
anties als P3 of G6 en morgen misschien nog een derde 
grote redersblok, ontstaat er een nieuwe marktorde. Die 
ontwikkeling lijkt me nog ingrijpender dan de verdwij-
ning van de liner conferences in oktober 2008.

Ook voor Washington, Brussel en Beijing wordt het 
wennen aan deze nieuwe marktorde. Ik ben dan ook ze-
ker niet de enige die met spanning uitkijkt hoe zij gaan 
reageren op de ingezette marktevolutie, die eigenlijk 
niet meer tegen te houden valt. 

Het einde van een 
tijdperk...?

NIEUWSBLAD TRANSPORT 18-24 DECEMBER 2013

‘We zijn vooral gestuit op de dubbele 
moraal onder de verladers’

JOHN VERSLEIJEN

Iedere week in Nieuwsblad Transport, 

altijd online via www.nieuwsbladtransport.nl/dossiers

17 januari: Tol 
(Ecotaxe, Maut)
Adverteren? Bel: 010 280 10 25.
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De Britse rederij Borchard Lines 
stopt de eigen dienst tussen Noord-
Europa en de oostelijke helft  van 
het Middellandse Zeegebied.

Vanaf medio januari vervangt Bor-
chard de bestaande dienst met vier 
gehuurde schepen van 868 teu door 
slotcharters bij de concurrenten Sea-
go Line en Hamburg Süd.
Volgens de rederij is de koerswijzi-
ging het gevolg van het feit dat de ta-
rieven op het vaargebied te laag zijn. 
Zelf relatieve kleine schepen inzet-
ten uit Tilbury, Rotterdam en Ant-
werpen naar Limassol, Ashdod, 
Haifa, Alexandria en Izmir is voor 
Borchard geen optie meer.
De nichecarrier uit Londen klopte 
aan bij Seago en Hamburg Süd om-

dat die ongeveer dezelfde havens 
aanlopen en een goede reputatie 
hebben op het vlak van stiptheid. 
Dat laatste vindt Borchard belang-
rijk omdat de rederij zelf altijd goed 
scoort in het overzicht van betrouw-
bare carriers.
Bij Seago krijgt Borchard slots op de 
vijf panamax-schepen van 4.300 teu 
die  Felixstowe, Rotterdam, Bremer-
haven en Antwerpen met Marsax-
lokk, Haifa, Limassol, Alexandria, 
Ashdod en Salerno verbinden. De 
Britse carrier heeft  geen allocatie in 
Duitsland en Malta. 
Een andere dienst van Seago met vijf 
schepen van 4.500 teu zal gebruikt 
worden voor het vervoer van lading 
uit Felixstowe en Antwerpen naar 
Piraeus en Aliaga bij Izmir.

Borchard vervangt 
dienst door slotcharter

SHORTSEA

Net als de toekomstige partners 
Maersk Line en MSC zal ook CMA 
CGM tussen het Verre Oosten en 
Noord-Europa straks tonnage van 
18.000 teu inzetten.

Jiangnan Changxing Heavy Indu-
stries wordt in 2015 de eerste Chine-
se werf die dergelijke jumboschepen 
gaat opleveren. CSSC Shipping be-
stelde er in augustus drie schepen 
van 16.872 teu, maar het formaat 
van die schepen kan nog worden 
aangepast omdat de kiellegging van 
het eerste schip pas voor februari 
2014 gepland is. Het trio werd ver-
huurd aan CMA CGM.
Opdrachtgever CSSC Shipping uit 
Hongkong is de rederijdochter van 
de gelijknamige Chinese scheeps-

bouwgroep (China State Shipbuil-
ding Corp). De nieuwe schepen van 
18.000 teu kosten 130 miljoen dollar 
per stuk en komen vanaf september 
2015 in de vaart. Voor CMA CGM 
worden deze gecharterde schepen de 
grootste uit haar vloot. 
De rederij uit Marseille heeft  al drie 
eenheden van 16.020 teu in dienst en 
heeft  bij Samsung nog eens drie bo-
ten van 16.000 teu in aanbouw. De 
toekomstige P3-partner Maersk 
Line heeft  al vier schepen van 18.270 
teu in de vloot en nog zestien in aan-
bouw bij Daewoo. Bij diezelfde Zuid-
Koreaanse werf werden eerder dit 
jaar ook drie eenheden van 18.000 
teu besteld door de Chinese Bank of 
Communications op basis van een 
lange termijncharter aan MSC.

Nieuwe recordschepen 
voor Franse CMA CGM

VERRE OOSTENTRADE

SCHEEPVAART
Het kabinet komt met wetgeving 
die het ontgassen van schepen 
strafbaar stelt. Staatssecretaris 
Wilma Mansveld van Infrastruc-
tuur en Milieu heeft dat aan de 
Tweede Kamer beloofd.

Het ontgassen van schepen waar-
in chemische stoffen of minerale 
oliën hebben gezeten zorgt regel-
matig voor stankoverlast in de 
steden rond de Rotterdamse ha-
ven. Ook komen er vaak klachten 
over binnen bij milieudienst 
DCMR. 

Mansveld wil 
ontgassen verbieden 

WEGVERVOER
Het aantal overvallen op vracht-
wagens is licht gestegen. Dat 
blijkt uit de overvalcijfers over de 
eerste elf maanden van 2013. Mi-
nister Opstelten gaat nu in ge-
sprek met TLN om te onderzoeken 
welke maatregelen kunnen wor-
den genomen om dit te vermin-
deren. Politie, bedrijfsleven, ge-
meenten en brancheorganisaties 
werken al een aantal jaar nauw 
samen via de landelijke Taskforce 
Overvallen om het aantal over-
vallen een halt toe te roepen.

Aantal overvallen op 
vrachtwagens gestegen 

LUCHTVRACHT
DHL Express investeert 150 mil-
joen euro in zijn belangrijkste Eu-
ropese hub in Leipzig. De capaci-
teit wordt daarmee verdubbeld. 
Om de volumegroei in zendingen 
aan te kunnen komt er extra op-
slag-, overslag, sorteer- en kan-
toorfaciliteiten met een totaalop-

pervlak van circa 44.000 
vierkante meter. Een nieuw sor-
teersysteem verhoogt de verwer-
kingscapaciteit met 50% tot meer 
dan 150.000 zendingen per uur.

DHL verdubbelt 
Europese hub in Leipzig 

SCHEEPVAART
De Spaanse rederij Marguisa 
heeft zijn actieradius naar Noord-
Europa uitgebreid. In Rotterdam 
en Antwerpen werd de fi rma 
Boeckmans als agent aangeduid.
De in Madrid gevestigde rederij 
accepteert voortaan in Hamburg, 
Rotterdam, Antwerpen en Le Ha-
vre containers voor verscheping 
naar de havens Malabo en Bata. In 
Noord-Europa gaat die lading 
mee met de grote schepen uit 
Loop 6 van de CKYH Green Allian-
ce naar het Verre Oosten. 

Marguisa start lijndienst 
naar Equitoriaal Guinea

KORT

JOHN VERSLEIJEN

Het vrachtvolume in de internationale luchtvaart stijgt weer, maar de omzet  blijft steken op het niveau van 2007.

Na bijna vijf jaar van mage-
re cijfers, waarvan drie 
zonder groei, durft  lucht-
vaartorganisatie IATA weer 
te dromen van stevige 
groeicijfers in de lucht-
vrachtsector. Tot 2019 
neemt de vraag naar lucht-
vracht met 17% toe, aldus de 
brancheorganisatie in de 
laatste marktverkenning.  

Veel optimisme heerst er plotseling 
onder de vrachtanalisten van de 
IATA. Zij voorzien over de komende 
vijf jaar een gemiddelde groei van 
3,2%. Daarmee lijkt de sector een 
lange periode van krimp achter zich 
te laten. 
De internationale luchtvaartorgani-
satie baseert zich bij het cijferwerk 
naar eigen zeggen op ‘een behouden-
de inschatting van het mondiale 
economisch herstel en de groei van 
de wereldhandel’. Vooral in China 
voorziet de IATA een sterke groei 
van de vraag naar luchtvrachtcapa-
citeit. Deze toename van het lading-

niet in het rood is gedoken. Min-
puntje is dat bij 80% van deze 
maandcijfers de groei op 1,4% of 
daaronder lag. Daarnaast blijft  de 
omzet in de internationale lucht-
vracht voor 2013 en 2014 op zestig 
miljard dollar steken, verwachten 
zij. Dat niveau werd al in 2007 ge-
haald. Cargo Facts deelt dan ook nog 
niet het optimisme van de collega’s 
van de IATA. ‘Er is nog geen sprake 
van een marktkentering,’ zeggen de 
experts. ‘We hebben eerder te maken 
met een mix van goed en slecht 
nieuws.’ Positief noemt het Ameri-
kaanse adviesbureau dat de vraag 
naar vrachtruimte niet verder daalt. 
Negatief is dat de vraag niet stijgt 
met 5% om te komen tot een nood-
zakelijk rendementsverbetering in 
de markt. Daarnaast onderstreept 
Cargo Facts dat de groeicijfers wor-
den vergeleken met 2012, wat voor 
de luchtvracht een rampjaar was. 
‘We moeten dan ook voorzichtig zijn 
met al te grote conclusies uit de hui-
dige groeicijfers.’ 

aanbod zal er waarschijnlijk voor 
zorgen dat de Volksrepubliek in 
2017 Duitsland zal passeren als de 
tweede luchtvrachtmarkt van de we-
reld, voorspelt IATA. De Verenigde 
Staten blijven onaangetast de mon-
diale ranglijst de komende vijf jaar 
nog aanvoeren door de inbreng van 
grote spelers als UPS en FedEx. 

Golfregio
Behalve China zal ook de Golfregio 
de komende jaren een steeds grotere 
rol gaan spelen in de mondiale lucht-
vrachtsector, terwijl Europa en 

Noord-Amerika met een groei van 
respectievelijk 2,4% en 2,7% achter-
blijven op de nieuwe groeiregio’s, al-
dus de IATA. Positief is ook dat  
luchtvrachtprijsindex van de Britse 
consultant Drewry over de maand 
oktober de hoogste piek liet zien tus-
sen China en de belangrijkste inter-

nationale vrachtbestemmingen 
sinds anderhalf jaar.     
Het herstel voor dit jaar zal volgens 
de IATA nog ‘bescheiden en fragiel’ 
zijn. Op basis van de vrachtcijfers 
over de eerste tien maanden (+0,8%) 
zal de mondiale groei aan het einde 
van dit jaar uitkomen op rond de 1%. 
Dat kan iets hoger uitvallen als de 
trend over de maanden september 
en oktober (+4%) zich verder door-
zet over de maanden november en 
december van dit jaar. Het feit dat de 
grootste vrachtafh andelaar van 
Shanghai Airport, Pactl, over de 

maand november een toename van 
het vrachtvolume van 11% meldt, 
laat zien dat een eindspurt voor de 
markt niet ondenkbaar is. 
De Amerikaanse luchtvrachtcon-
sultant Cargo Facts wijst er verder 
op dat het mondiale vrachtvolume 
nu al zeven maanden achter elkaar 

LUCHTVRACHTPROGNOSE IATA voorziet groei van 17%, maar de marges blijven slecht

Luchtvracht weer in de lift
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‘We hebben eerder te maken met een 
mix aan goed en slecht nieuws’
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CSAV zoekt steun 
in Latijns Amerika

De Duitse rederij Hapag-
Lloyd en het Chileense 
CSAV praten over een 
nauwe samenwerking, maar 
tot een echte fusie zal het 
wellicht niet komen.

De toenadering tussen beide rederij-
en is niet onlogisch als je ziet hoe ze 
in Latijns Amerika enigszins in de 
verdediging worden gedrongen. Be-
gin 2011 controleerde CSAV nog 
13% van alle lijnvaartcapaciteit van 
en naar Zuid- en Centraal Amerika. 
Nu is dat nog 9%. Het marktaandeel 
van Hapag-Lloyd ging in drie jaar 
tijd van 4 naar 3%.
CSAV heeft  zijn ingecharterde capa-
citeit bewust afgebouwd en werkt nu 
meer samen met CMA CGM en 
MSC die grotere schepen inzetten. 
Partner MSC is echter ook een grote 
concurrent, want die Zwitserse 
marktleider heeft  zijn aandeel in de 
Latijns-Amerikaanse trades opge-
voerd van 18% in januari 2011 naar 
21% op dit moment. De twee andere 
grote carriers in deze regio zijn 
Maersk Line en Hamburg Süd met 
een marktaandeel van elk 13%.
Een krachtenbundeling van CSAV 
en Hapag-Lloyd is mogelijk omdat 
de twee rederijen alleen nog maar 
samenwerken in een gezamenlijke 
dienst tussen de Golf van Mexico en 
de oostkust van Zuid-Amerika.
De Chileense rederij die sinds 2009 
al een cumulatief verlies van 2,16 
miljard dollar heeft  geleden, zoekt 
een partner om zijn grotere nieuw-
bouwschepen te helpen vullen. Om 
qua slotkost concurrerend te kun-
nen blijven, bestelde CSAV bij 
Samsung Heavy Industries zeven 
containerschepen van 9.300 teu, die 

 LIJNVAART  MSC bouwt positie als marktleider nog verder uit

Hapag huurt de ‘Paula Schulte’ (3.635 teu) voor een dienst naar Ecuador en Peru.

vanaf december 2014 in de vaart zul-
len komen. Daarnaast zal de rederij 
ook nog eens twee gecharterde nieu-

we eenheden van 8.600 teu in ont-
vangst nemen en worden twee extra 
boten van 8.000 teu die aan Maersk 
Line waren verhuurd, binnenkort 
teruggeleverd.

De toenadering van CSAV tot Ha-
pag-Lloyd mag beschouwd worden 
als de voorbode van nog meer part-

nerwissels in onder andere de trade 
tussen Noord-Europa en de west-
kust van Zuid-Amerika.

STEFAN VERBERCKMOES

Regering België: verspreid vervoer
mogelijk toch weer subsidiëren
Misschien blijft  de subsidie voor 
verspreid spoorvervoer in België 
toch behouden. De federale rege-
ring gaat daar nog eens ernstig 
naar kijken.

De federale Belgische regering on-
derzoekt of de bestaande subsidiere-
geling voor zogenoemd ‘verspreid’ 
spoorvervoer en gecombineerd ver-
voer moet worden verlengd. Jean-
Pascal Labille, minister van Over-
heidsbedrijven, wil zich daarvoor 
inspannen. De huidige subsidierege-
ling werd medio dit jaar gestaakt.
Verspreid vervoer houdt in dat la-
ding van een groot aantal locaties in 
de zogeheten haarvaten van het 
spoorwegnet moet worden opge-
haald, soms met maar één wagon te-
gelijk. Dat vergt zeer veel rangeer-
werk, is daarom duur en is bij 
bijvoorbeeld de NMBS een zwaar 

verliesgevende aangelegenheid.
Tegelijk is het van groot belang voor 
het verladende bedrijfsleven en in 
het bijzonder voor de industrie nabij 
havens.  In 2011 werd  in België acht 
miljoen ton aan goederen met ver-
spreid vervoer getransporteerd van 
en naar zo’n driehonderd industriële 
locaties.

Cruciaal belang
Topman Eddy Bruyninckx van het 
Antwerpse havenbedrijf noemt het 
verspreid vervoer zelfs van cruciaal 
belang. De havens van Zeebrugge, 
Gent en Antwerpen hebben samen 
met het bedrijfl even een persbericht 
uitgebracht, waarin ze de noodklok 
luiden over het verdwijnen van de 
subsidie.
Labille vreest dat zonder subsidie 
ernstig in het verspreide vervoer 
moet worden ingegrepen. Het aantal 

bedieningspunten zou afnemen en 
de frequentie van de bediening zou 
teruglopen. Een deel van de spoor-
lading zou voortaan met vracht-
auto’s worden vervoerd.
Subsidie is overigens niet voldoende 
om het verspreid vervoer bij de 
NMBS weer lonend te maken. Het 
bedrijf legde op deze activiteit vorig 
jaar dertig miljoen euro toe en komt 
ook dit jaar, ondanks een subsidie in 
de eerste jaarhelft  van 7,1 miljoen 
euro, niet uit de kosten.
Minister Labille maakt zich daarom 
binnen de federale regering sterk 
voor voortzetting van de subsidie-
regeling. De federale staatssecretaris 
voor Mobiliteit neemt, zo heeft  
L abille in antwoord op vragen uit 
de volksvertegenwoordiging, een 
initiatief om ‘opnieuw de vraag van 
de verlenging van s ub sidies op de 
regeringstafel te leggen’. | FN
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De Hartmann Group start in 

februari een lijndienst naar 

Gabon, Congo en Angola. 

Hartmann Project Lines begon 

eerder dit jaar al een multipur-
pose dienst uit Antwerpen, 

Sheerness en Rouen naar 

Mauritanië, Nigeria, Ghana en 

Ivoorkust nadat Baco Liner zijn 

lijndienst naar dezelfde 

bestemmingen had gestaakt. 

De tweede dienst van de 

Duitse groep zal in dezelfde 

Noord-Europese basishavens 

laden. Het precieze vaarsche-

ma wordt begin januari 

bekend gemaakt. Er wordt 

gemikt op project cargo, 

breakbulk en containers. 

Hapag-Lloyd voert per 1 

februari een piekseizoentoe-

slag in voor reefercontainers 

uit Centraal-Amerika naar 

Noord-Europa. De toeslag voor 

de Caribische exportlading 

bedraagt 500 dollar per 

koelcontainer. Het is nog niet 

duidelijk hoe lang de Duitse 

carrier dit extra bedrag blijft 

aanrekenen.

CMA CGM neemt Djibouti op 

in het vaarschema van de EPIC 

Service naar het Midden-Oos-

ten en India/Pakistan. De 

eerste containers gaan mee 

met het schip ‘CMA CGM 

Strauss’, dat op 30 december in 

Rotterdam en op 4 januari in 

Antwerpen verwacht wordt. 

De transittijd naar de nieuwe 

bestemming zal respectievelijk 

21 en 17 dagen bedragen. De 

EPIC-dienst wordt verzekerd 

door acht schepen van 5.770 

teu.

De algemene tariefsverhoging 

die de rederijen medio 

december tussen het Verre 
Oosten en Europa wilden 

doorvoeren, heeft de vracht-

prijzen in de week ervoor al 

fors doen stijgen. Volgens de 

Shanghai Shipping Exchange 

werd er op de spotmarkt 
gemiddeld 3.172 dollar betaald 

voor een 40’ container tussen 

Shanghai en Noord-Europa, 

wat 599 dollar per teu of 

60,7% meer was dan de week 

ervoor. De prijsstijging bleek 

mogelijk omdat er meer 

westbound lading dan 

capaciteit is, wat betekent dat 

er nu regelmatig lading moet 

worden doorgeschoven naar 

een latere afvaart.

De Nigeriaanse regering heeft 

de plannen voor een nieuwe 

diepzeehaven in Lekki op 65 

kilometer ten oosten van 

Lagos goedgekeurd. De 

Filippijnse containerbehande-

laar ICTSI hoopt er eind 2016 

de eerste schepen te kunnen 

ontvangen. In tegenstelling tot 

de terminals in Apapa en 

Tincan Island, zal Lekki ook 

grote postpanamax-schepen 

kunnen verwelkomen. Lekki is 

niet het enige grote nieuwe 

havenproject in Nigeria. APM 

Terminals en het aan MSC 

gelieerde TIL zijn betrokken bij 

de ontwikkeling van een 

nieuwe diepwaterhaven in 

Badagry. Beide nieuwe havens 

hebben ambities als West-

Afrikaanse hubs.

De Noorse wegvervoerorgani-

satie Norges Lastebileier-for-

bund wil dat buitenlandse 

chauffeurs in Noorwegen een 

cursus volgen om zich op 

winterse rijomstandigheden 

voor te bereiden. Vrachtauto’s 

met een gewicht van 3,5 ton 

en meer moeten sinds 15 

november zijn voorzien van 

banden met een profi el van 

minimaal vijf millimeter willen 

ze de Noorse wegen op 

mogen. Ook zijn de voorschrif-

ten voor het gebruik van 

sneeuwkettingen verscherpt. 

DB Schenker Logistics is op 15 

december een directe spoor-

dienst begonnen tussen de 

Noord-Duitse haven Rostock 

en het Noord-Italiaanse 

Domodossola. De dienst heeft 

een frequentie van twee 

vertrekken per week in beide 

richtingen. In zuidelijke 

richting vinden die vertrekken 

op donderdag en zondag 

plaats, in noordelijke richting 

op dinsdag en vrijdag. 

De Britse regering ziet ervan af 

tol te heffen op de A14 tussen 

de haven van Felixstowe en de 

Midlands. De tolopbrengst 

zou worden gebruikt voor 

verbreding van een stuk van 

25 kilometer van de A14. Het 

verkeer staat daar vaak vast. 

Een deel van het parlement 

was tegen het tolplan.  

CSAV heeft een partner nodig om 
schepen van 9.300 teu te vullen
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TNT Express is nog steeds op zoek naar een degelijke strategie na de mislukte overnamepoging door 

concurrent UPS. ‘Uit alles blijkt dat ze nooit hebben nagedacht dat die deal wel eens kon afketsen’, meldt 

een insider. Intussen loopt de verkoop van dochters vertraging op.

 DE KWESTIE 
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De zigzagkoers van TNT Express

De druk voor TNT Express 
wordt steeds groter. PostNL 
halveerde als grootaandeel-
houder het belang in de 
Nederlandse pakjesvervoer-
der naar 15%, waardoor de 
koers van het aandeel TNT 
een fl inke tik kreeg. Daar-
naast wil de verkoop van het 
tafelzilver niet echt vlotten.

Dat bestaat onder meer uit het Ne-
derlandse TNT Fashion BV, een 
winstgevende logistiek dienstverle-
ner in de confectielogistiek. Het be-
drijf uit Oldenzaal staat al weer een 
half jaar te koop. Ook de twee kapi-
tale vrachtjumbo’s van dochter TNT 
Airways, die meer dan een jaar gele-
den in de etalage werden gezet, lijkt 
de koerier niet te kunnen slijten aan 

de markt. Andere bedrijfsonderde-
len waarvoor nog geen koper is voor 
is gevonden zijn de binnenlandse 
pakketactiviteiten in Brazilië.   
Fashion BV, het oude Bleckmann, 
zou voor het einde van dit jaar wor-
den verkocht. Het afstoten is onder-
deel van een besparingsprogramma 
dat voor 2015 ruim 220 miljoen 
moet opleveren. Volgens insiders in 
de markt zou er voor deze confectie-
specialist veel animo moeten zijn, 
maar TNT Express tempert nu al te 
hoge verwachtingen. ‘Het gaat ze-
ker niet meer voor dit jaar lukken’, 
aldus een woordvoerder van TNT. 
‘We hebben ook altijd gezegd dat 
het onze intentie was om het voor de 
jaarwisseling te verkopen, maar bij 
deze transacties gaat het om hele 
complexe verkooptrajecten. Daar-
voor moet je de tijd nemen’, aldus de 
woordvoerder. Hij kan verder niet 

STRATEGIE?  Pakjesvervoerder slalomt zonder veel visie tussen de vervoersdisciplines en speelt ook nog eens voor expediteur    

zeggen hoe omvangrijk het aantal 
potentiele kopers is voor Fashion 
BV, waar 660 mensen werken. De 
twee B747-400F’s zijn voorlopig 
door het overaanbod in de markt 
nauwelijks nog te verkopen. ‘Wij 
blijven voorlopig vliegen met de 
B747-400’s. De markt in dat segment 
is erg moeilijk, maar ze staan nog 
steeds te koop’, verzekert de woord-
voerder. Voorlopig worden ze onder 
meer noodgedwongen ingezet op de 
chartermarkt, een nieuwe sector 
voor de expresvervoerder,  
Doordat TNT Express zijn binnen-
landse activiteiten in de groeimark-
ten China, India en Brazilië in de 
verkoop heeft  gezet, is er voor een 
groot deel van de intercontinentale 
vrachtvloot straks geen werk meer. 
De vloot, die verder bestaat uit drie 
gehuurde B777F’s, was juist aange-
schaft  om voor het tijdgevoelige 

transport tussen deze nieuwe mark-
ten en de mondiale draaischijf op de 
luchthaven van Luik te zorgen. 
De verkoop van de landendivisies is 
een van de vele opmerkelijke  strate-
giewijzigingen van de afgelopen tien 
jaar bij tien jaar. Eerder werd trok 
het expresbedrijf zich geheel terug 
uit de logistiek en de expeditie na 
eerst sterk in deze disciplines te heb-
ben geïnvesteerd. Een Europees 
postbedrijf was een ander project dat 
nu door het oude zusterbedrijf Post-
NL mag worden voortgezet. 

Luchtvrachtexpeditie
Na het mislukken van de overname 
door UPS dit voorjaar ligt de focus 
bij TNT Express bijna geheel op de 
Europese expresmarkt, waar TNT 
na DHL Express de grootste speler is 
in het overnight segment. 
Financiële analisten hebben deze 

heroriëntering op de kernactiveit  
toegejuicht, maar transportexperts 
twijfelen of dit wel de juiste keuze is 
geweest. ‘Het grote probleem is dat 
snelheid steeds minder wordt ge-
waardeerd door de Europese klant 
en de kosten van het dure luchtnet-
werk steeds zwaarder drukken op 
het resultaat.’ In Europa daalde 
daardoor in het derde kwartaal van 

het lopende boekjaar de winst met 
90% naar vijf miljoen euro. 
Het lijkt er ook op dat TNT Express 
dit ook zelf heeft  onderkend. Het ei-
gen roadnetwerk in Europa wordt 
steeds belangrijker, terwijl er verder 
naar andere verdienmodellen wordt 
gezocht. Daarbij heeft  de koerier 
luchtvrachtexpeditie als bron van 
inkomsten herontdekt. Zo is de JOHN VERSLEIJEN
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‘Het is een moeilijke markt, maar de 
B747F’s staan nog steeds te koop’

TNT zit door de verkoop van de binnenlandse pakjesactiviteiten in China, India en Brazilië in z’n maag met de vrachtvloot.  

CIJFERS BLIJVEN SLECHT 
TNT Express zag over het derde kwartaal de omzet ver-
der dalen en de winst uit de bedrijfsvoering bijna ver-
dampen. De omzet daalde met 6,6% naar 1,6 miljard 
euro, terwijl de bedrijfswinst over het laatste  kwartaal 
kelderde met ruim 85% tot een magere negen miljoen 
euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van zes 
miljoen euro. 
In de thuismarkt Europa daalde de winst zelfs met 90% 
naar vijf miljoen euro, terwijl de koerier in de groei-
markt Azië een verlies van 1 miljoen euro moest incas-
seren. Negatieve wisselkoerseffecten, een dalende 
vraag, een hoge schuldenlast, een afname van het ge-
middelde gewicht van de pakketten en hoge netwerk-
kosten spelen de expresvervoerder steeds meer par-
ten. De markt laat verder geen tekenen van verbetering 
zien. Door de verscherpte concurrentie op de Europese 
markt heeft TNT weinig mogelijkheden zijn prijzen te 
verhogen.

CHARTEREN VOOR APPLE
TNT is niet alleen bezig met expres-
vervoer. Recent wist de Nederlandse 
koerier een chartercontract voor het 
vervoer van iPads en iPhones in de 
wacht te slepen. Het gaat om twee 
vrachtvluchten in de week tussen de 
luchthaven van Zhenghou Airport 
en de luchthaven van Luik, thuisba-
sis van TNT Airways, meldt de direc-
tie van de Waalse luchthaven. TNT 
zet daarvoor B747-400’s in. 
De koerier zelf wil geen toelichting 
geven op de overeenkomst omdat 
het vervoer van de Apple-producten  
met de nodige veiligheidsmaatrege-
len is omgeven. 
Intermediair bij het contract is de 
Chinese expediteur/broker Navi-

trans die door Apple zou zijn aange-
steld om het vervoer te regelen tus-
sen China en Europa en de verdere 
distributie binnen de EU. Dat laatste 
stukje vervoer zou ook door TNT Ex-
press worden verzorgd, aldus insi-
ders.  De pakjesvervoerder zet ver-
der ook de aanval in op de reguliere 
luchtvrachtmarkt door de dienst Ex-
press Freight nu ook aan te bieden 
op de Amerikaanse en Canadese 
markt en Latijns-Amerika. Het gaat 
daarbij om zendingen van zeventig 
tot 500 kilo waar de pakjesvervoer-
der gewoon in de rol van expediteur 
kruipt. ‘We zijn straks in tachtig lan-
den actief in het zware segment’, 
aldus TNT.

dienst Express Freight voor zendin-
gen van zeventig tot 500 kilo verder 
uitgebreid. Het is nog net geen vol-
gende koerswijziging, maar TNT 
Express probeert met deze stap en de 
charterdiensten de hoge kosten uit 
het dure expresnetwerk te drukken.  
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INDEX WEGVERVOER SPRINGT RUIM BOVEN DE STAND VAN 100

Het wegvervoer heeft het drukker dan we in jaren hebben beleefd. De Transportindex voor deze bedrijfstak 
maakte de vorige week een sprong van bijna vijf punten naar 106,15. Dat was liefst achttien punten hoger dan 
precies een jaar geleden.  Ook de binnenvaart, de andere landtransportmodaliteit die in de index is opgenomen, 
heeft over het werkaanbod momenteel niet te klagen. De index voor binnenvaart steeg met ruim vier punten 
naar 103,81. Zowel wegvervoer als binnenvaart zitten al vele weken op rij op een indexstand iets boven de 100. 
Het wegvervoer is daar nu dus ruim bovenuit gekomen. En ook de index voor de zeescheepvaart liep afgelopen 
week weer eens op, met ruim vier punten, tot 83,47.

De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager, NDW en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 
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Vooral landvervoer in
Europa draait beter
Ook in november namen de la-
dingvolumes in het Europese weg-
vervoer toe. Maar de groei kwam 
wat lager uit dan die in oktober.

De algemene index die de Danske 
Bank maandelijk opstelt, kwam in 
november uit op 55. Dat duidt erop 
dat een meerderheid van de door de 
bank geraadpleegde Europese expe-
diteurs het ladingaanbod in die 
maand duidelijk zag stijgen. Een 
maand eerder kwam deze index ove-
rigens uit op 58. Sindsdien is de 
groei dus iets afgenomen.
Maar groei is er dus nog steeds en 
ook voor de komende maanden zijn 
de meeste expediteurs beslist niet 
negatief. De zogenoemde verwach-
tingsindex voor december bereikte 
een waarde van 57, die voor januari 
kwam uit op 53. Het is heel gebrui-
kelijk dat zich na de jaarwisseling 

een daling voordoet. Nu daalt de 
verwachtingsindex weliswaar een 
paar punten, maar hij blijft  wel op 
‘groei’ staan.

Wegvervoer
Heel behoorlijk gaat het momenteel 
vooral in het Europese wegvervoer. 
De index waarmee de huidige situ-
atie worden beoordeeld, kwam in 
november op 64 uit. In oktober was 
dat 55, zodat de groei in één maand 
tijds aanzienlijk toenam. De ver-
wachtingsindex voor het wegver-
voer december kwam op 58, die voor 
januari op 53: minder harde groei 
dus, maar nog steeds groei.
De index voor luchtvracht liet intus-
sen in november een daling zien van 
65 naar 53. De verwachtingsindex 
voor december ging naar 59. Het 
slechtst ging het toe in de zeevracht, 
met een novemberindex van 39. | FN

LADINGVOLUMES

De ‘Nedlloyd Oceania’ uit 1992 werd deze maand verkocht aan slopers.

Dit jaar wordt een recordaantal 
containerschepen gesloopt. De 
vloot blijft  echter groeien want er 
komt ruim drie keer zoveel nieuwe 
capaciteit in de vaart.

In het crisisjaar 2009 lieten de rede-
rijen zo’n 377.000 teu aan capaciteit 
verschroten. Dit jaar wordt dat re-
cord zeker verbroken. Volgens de 
laatste cijfers van de Franse data-
bank Alphaliner gaan er dit jaar 197 
containerschepen uit actieve dienst. 
Er worden er 184 gesloopt (samen 
435.200 teu), negen werden omge-
bouwd voor andere doeleinden en er 
zijn er vier verongelukt.
Het grootste schip dat dit jaar verlo-
ren ging, was de ‘MOL Comfort’ van 
8.110 teu die in de Indische Oceaan 
in tweeën is gebroken en gezonken. 
Het grootste schip dat onder de 
sloophamer belandde, was de ‘MSC 
Catania’ van 4.953 teu.

Jonger
Omdat containerschepen als gevolg 
van de enorme overcapaciteit in de 
lijnvaart steeds vroeger voor afb raak 
verkocht worden, is de gemiddelde 
leeft ijd van de schepen die uit dienst 
gaan, dit jaar verder gedaald naar 22 

jaar. Tot voor kort bleven container-
schepen zo’n 28 jaar in de vaart.
Rederijen met schepen van 3.000 tot 
5.000 teu hebben de grootste moeite 
om die vloot aan het werk te zetten. 
Omdat de tarieven op de charter-
markt voor dit soort tonnage niet 
kostendekkend zijn, werden er al 33 
eenheden van gesloopt die nog geen 
twintig jaar in dienst waren. In 2013 
werden ook al acht postpanamax-
eenheden voor de sloop verkocht. 
Deze maand behoorde de in 1992 ge-
bouwde ‘Nedlloyd Oceania’ (3.604 
teu) tot de slachtoff ers. 
Omdat de vooruitzichten voor pa-
namax-tonnage slecht blijven, ver-
wacht Alphaliner dat er in 2014 en 
2015 nog meer eenheden van 3.000 
tot 5.000 teu de vloot zullen verlaten. 
De verbreding van het Panamaka-
naal zal dat vlootsegment nog eens 
extra hard treff en.
Ondanks het slooprecord blijft  de 
containervloot nog altijd snel groei-
en. Tegenover de 435.200 gesloopte 
slots staat immers 1,39 miljoen teu 
aan opgeleverde nieuwbouwcapaci-
teit. In 2014 zal nog eens een record-
capaciteit van 1,6 miljoen teu aan 
nieuwe containertonnage in de vaart 
komen. | STEFAN VERBERCKMOES

Slooprecord houdt 
vlootgroei niet tegen

LIJNVAARTVLOOT
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De vestiging in Geel werd uitgebreid met 20.00

Kuehne + Nagel groei 

Kuehne + Nagel heeft  zijn vestiging in Geel fl ink uitgebreid. 
De uitbreiding was broodnodig omdat de Zwitsers de laatste 
jaren veel klanten naar hun Kempense vestiging haalden.

Hoog bezoek in Geel. De vestiging 
van Kuehne + Nagel in de Kempense 
stad mag niet minder dan Vlaams 
minister-president Kris Peeters ont-
vangen ter gelegenheid van de uit-
breiding van die vestiging met 
20.000 vierkante meter. In de uit-
breiding, waarvan de offi  ciële ope-
ning vorige week woensdag plaats-
vond, investeerde het Zwitserse 
logistieke concern vijft ien miljoen 
euro.
In Geel is K+N actief sinds 2006, 
toen het dertig miljoen euro neertel-
de voor een nieuw pand met 45.000 
vierkante meter vloeroppervlak. In 
het naburige Eindhout hebben de 

Zwitsers eveneens een warehouse. 
Die zaten begin dit jaar helemaal vol. 
Zo haalde K+N de laatste jaren ver-
scheidene grote nieuwe klanten bin-
nen die een fl ink beslag op de reste-
rende ruimte legden.

Lego
Eind vorig jaar werd bijvoorbeeld 
speelgoedblokjesfabrikant Lego bin-
nengehaald. Lego vestigde in Geel 
zijn platform voor de internethan-
del. Steeds meer legosteentjes wor-
den via internet besteld en moeten 
liefst binnen twee etmalen worden 
afgeleverd. Ook Nespresso, leveran-
cier van espresso- en koffi  emachi-
nes, kwam zich als klant melden. 
Een andere klant, de printerprodu-
cent Lexmark, zag zijn marktaan-
deel in Europa groeien en vroeg om 
extra opslagruimte in Geel. Het 

werd dus dringen in het bestaande 
pand.
In januari moest K+N besluiten voor 
een nieuwe klant, de Amerikaanse 
hightechproducent Crestron, uit te 
wijken naar Mechelen, waar opslag-
ruimte werd gevonden op de indu-
striezone Mechelen-Zuid. Vervol-
gens besloot K+N om zijn vestiging 
in Geel in twee fases uit te breiden tot 
75.000 vierkante meter. De eerste 
fase daarvan is nu dus afgerond. 
De tweede fase omvat 10.000 vier-
kante meter nieuwe magazijnruim-
te, waar vooral goederen van bedrij-
ven uit de farmaceutische en de 
gezondheidszorgindustrie zullen 

worden behandeld.
Na de uitbreiding kan K+N 70.000 
pallets opslaan. Het pand beschikt 
nu over tachtig dokken voor het be-
laden en lossen van vrachtauto’s. In 
Geel werken nu 350 mensen, maar 
verwacht wordt dat daaraan nog zes-
tig mensen worden toegevoegd als 
de nieuwe capaciteit straks optimaal 
wordt benut. Uiteindelijk zouden er 
zelfs honderd banen in de Kempense 
vestiging kunnen bijkomen. In to-
taal heeft  het concern nu in België 
twaalf vestigingen, waar tweedui-
zend mensen werken. Het gezamen-
lijke vloeroppervlak komt op 
300.000 vierkante meter.

Campus Kempen
Kuehne + Nagel koos indertijd voor 
de ‘Campus Kempen’, zoals de loca-
ties in het oostelijk deel van de pro-

vincie Antwerpen worden genoemd, 
wegens de trimodale ontsluiting op 
zowel het wegennet als het spoor en 
het binnenwater. Geel en omgeving 
ligt verder prachtig tussen de lucht-
havens van Brussel en Luik, waar 
K+N veel luchtvracht laat overslaan 
en ook min of meer tussen de havens 
van Antwerpen en Rotterdam.
Wat de luchtvracht betreft  staat Bel-
gië sinds kort voor Kuehne + Nagel 
ook zelfstandig op de kaart. Voor-
heen liet het concern de expeditie 

 GROEI  Vestiging in Geel uitgebreid om aan toestroom nieuwe klanten, zoals  
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Ook in West-Afrika, waar steeds meer 
fruit vandaan komt, wil K+N actief zijn
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00 vierkante meter vloeroppervlak. Later komt daar nog eens 10.000 vierkante meter bij.

t als kool in België

van bijvoorbeeld bloemen, groente 
en fruit in België regelen door het 
Kuehne + Nagel Nederland, dat 
daartoe voor de Belgische markt een 
onderaannemer in de arm nam. Dit 
jaar gooide het concern het roer om, 
omdat ook in België in de markt 
voor perishables steeds meer zaken 
werden gedaan. Dat vereiste dat een 
eigen organisatie in België zou wor-
den opgezet. Dat hoefde niet moei-
lijk te zijn, want Kuehne + Nagel Bel-
gië heeft  al een sterke positie in de 

zee- en luchtvrachtmarkt als zoda-
nig.
Er werden om te beginnen twee 
luchtvrachtloodsen voor bederfl ijke 
waar geopend op de luchthavens van 
Brussel en Luik. Voorlopig behande-
len die nog vooral veel bloemen, 
deels bestemd voor de eigen markt, 
deels voor Nederland. De komende 
jaren denkt het concern ook veel 
meer groente en fruit te zullen be-
handelen, bestemd voor zowel Bel-
gië als de Franse markt.

K+N haalt perishables uit alle we-
relddelen, met uitzondering van 
West-Afrika. Maar ook daar wil het 
veel actiever worden, omdat immers 
steeds meer bloemen en met name 
fruit uit dat deel van het continent 
komen. Deze markt wil Kuehne + 
Nagel België samen met de Neder-
landse collega’s tot ontwikkeling 
brengen ten behoeve van klanten in 
de Benelux en Frankrijk.

 Lego en Nespresso, tegemoet te komen

FOLKERT NICOLAI
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Groei logistiek nog tot
Noord-Europa beperkt
De sector transport en logistiek be-
gint vooral in Duitsland op volle 
toeren te draaien, maar moet het 
voorlopig nog niet hebben van 
zwakkere Eurolanden als Frank-
rijk en Spanje.

De economische klimaatindex van 
de Duitse Bundesvereinigung Lo-
gistik (BVL), opgesteld door het In-
stitut für Weltwirtschaft , steeg in 
november met 10,3 punten naar 
132,4. Dat ligt ruim boven de ‘neu-
trale’ waarde van 100, maar nog wel 
duidelijk onder het recordniveau 
van 2007.
Het BVL-onderzoek berust op een 
enquête onder logistieke experts bij 
zowel logistieke dienstverleners als 
verladende bedrijven uit industrie 
en handel. Van de logistieke dienst-
verleners verwacht 95% dat ook het 
eerste kwartaal van volgend jaar on-

veranderd goed of zelfs nog beter zal 
verlopen. De verladers zijn, met 85%, 
ietsje terughoudender.
Duidelijk is intussen dat de logistie-
ke sector in Duitsland het voorlopig 
niet moet hebben van economische 
impulsen uit Europa. De huidige op-
gang is eerder te danken aan de 
Duitse binnenlandse markt en de 
export naar andere werelddelen. 
Met name de Verenigde Staten doen 
het momenteel goed en China blijft , 
al zou de conjunctuur daar een beet-
je afk oelen, een stabiele afzetmarkt 
voor Duitse industriële producten, 
zoals machines, werktuigen en 
transportmiddelen.
Vooral Frankrijk en Spanje gelden 
voor de meeste logistieke managers 
in het BVL-onderzoek nog als zor-
genkinderen. In die landen is van 
positieve economische dynamiek 
nog weinig te merken. | FN

Aantal Oost-Europese chauff eurs op
Duitse wegen neemt nog steeds toe
 Op het Duitse wegennet zijn steeds 
meer chauff eurs uit lage-lonenlan-
den actief. Met het chauff eurste-
kort in Duitsland zelf heeft  dat 
maar ten dele te maken, blijkt uit 
onderzoek.

Vrachtautochauff eurs uit landen 
met lage lonen worden steeds meer 
in Duitsland ingezet. Dat heeft  te 
maken met het tekort aan chauff eurs 
in Duitsland zelf. Inschakeling van 
een chauff eur uit bijvoorbeeld Oost-
Europa scheelt de werkgever per 
maand meer dan 500 euro.
Dat komt naar voren uit een enquête 
die transportconsultant Progtrans 
en economisch onderzoeksinstituut 
ZEW onlangs hielden onder de le-
den van hun vaste panel van experts 
uit de verladende en vervoerende 
wereld. Dat vaste panel beantwoordt 
elk kwartaal vragen over de gang 

van zaken in hun bedrijfstak. Ze 
krijgen dan als ‘toetje’ ook een vrije 
vraag voorgelegd over een actueel 
onderwerp.

Kostenvoordeel
Deze keer was dat dus de inzet van 
buitenlandse chauff eurs op de Duit-
se arbeidsmarkt. Neemt dit ver-
schijnsel toe, vroegen de onderzoe-
kers hun experts. Ja, zei 83% van 
hen. Volgens 61% van de responden-
ten is het eigen chauff eurstekort er 
mede debet aan. En ook meer dan 
zes op de tien ondervraagden meent 
dat per chauff eur per maand zomaar 
500 euro of meer op het loon kan 
worden bespaard. Slechts 7% denkt 
dat het kostenvoordeel op niet meer 
dan 250 euro komt.
Dat steeds meer westerse vervoer-
ders nadrukkelijk goedkopere ar-
beidskrachten werven in het midden 

en oosten van ons werelddeel was 
genoegzaam bekend. Dat op de ‘ei-
gen’ arbeidsmarkt chauff eurs 
schaars zouden zijn, is daarvoor 
maar een deel van de verklaring. We 
zien dat ook in het antwoord terug: 
vier op de tien panelleden gelooft  
niet zo in dat chauff eurstekort als 
verklaring.
Wat opvalt is de stelligheid van het 
panel bij vraag één: dit verschijnsel 
neemt steeds grotere vormen aan. 
Dit komt uiteraard doordat de Euro-
pese Unie zich bleef uitbreiden. Re-
centelijk traden Bulgarije en Roeme-
nië toe tot de vrije markt. Dat was 
meteen te zien in de Duitse ‘Maut’-
statistieken, die per land van regi-
stratie aangeven hoeveel tolkilome-
ters voertuigen in de afgelopen 
periode hebben afgelegd. Roemenië 
en Bulgarije schoten na de toetre-
ding met stip de top-10 in.  | FN

WEGVERVOER ECONOMISCH KLIMAAT

Misschien gaat het project Seine-
Nord in de herkansing. Er ligt nu 
eeen goedkopere versie van dit gro-
te Franse binnenvaartproject op 
tafel, waar de Franse regering ern-
stig naar wil kijken.

De kansen voor het project Seine-
Nord, een kanaal voor grote binnen-
schepen tussen de agglomeratie Pa-
rijs, Noord-Frankrijk en de Benelux, 
lijken weer iets toe te nemen. Er is 
een rapport uitgekomen waaruit 
blijkt dat het project goedkoper uit-
voerbaar is mèt behoud van de be-
langrijkste elementen. Voor de Fran-
se verkeersminister, Frédéric 
Cuvillier, is dat aanleiding om op-
nieuw naar ‘Seine-Nord’ te kijken.
Het rapport, opgesteld door de afge-
vaardigde Rémi Pauvros van de As-
semblée Nationale, komt tot de slot-
som dat de goedkopere versie van 
het project 4,5 miljard euro kan kos-
ten, duidelijk minder dan de eerder 

geraamde zes miljard euro van de 
‘aangeklede’ versie. Aan de aanleg 
betaalt trouwens de Europese Unie 
fors mee, omdat de Unie Seine-Nord 
beschouwt als één van de belangrij-
ke schakels in de Europese trans-
portcorridors. De bijdrage uit Brus-
sel zou volgens Pauvros tot 40% 
kunnen oplopen.

Honderden miljoenen
Verder zouden een aantal régions 
waar het project doorheenloopt of 
waarvoor Seine-Nord van groot be-
lang is, bedragen van honderden 
miljoenen eu ro op tafel willen leg-
gen. Het Île-de-France (streek rond-
om Parijs) belooft  een bijdrage van 
210 miljoen euro. Nord Pas de Calais 
schudt zelfs 220 miljoen euro uit de 

zak en Picardië maakt het halve mil-
jard vol met tachtig miljoen euro.
Voor de Franse staat zou de bijdrage 
aan de fi nanciering dus overzichte-
lijk kunnen blijven, denkt de rap-
porteur. In zijn reactie op het rap-
port heeft  Cuvillier zich daarover 
nog niet uitgelaten. Eerder echter 
stelde de minister een lijst op van 
‘prioritaire’ infrastructuurprojecten 
waarop Seine-Nord ontbrak wegens 
de te hoge kosten.

Intact
Het plan-Pauvros laat essentiële on-
derdelen van het project intact. Zo 
zal het kanaal tussen Compiègne en 
Douai, dat het Seine-bekken ver-
bindt met het Schelde-bekken, ook 
in de nieuwe opzet geschikt zijn voor 
binnenschepen tot 4400 ton, ‘oft ewel 
110 vrachtauto’s’, zoals Pauvros 
eraan toevoegt. Met de voorberei-
dingen zou in 2015 kunnen worden 
begonnen en in 2022 zou het centra-

le onderdeel, het nieuwe kanaal kun-
nen worden geopend.

Hoge kosten
Nog steeds is het lot van het project 
echter onzeker. De regering lijkt dan 
wel vóór, maar zal nog steeds terug-
schrikken voor de hoge kosten. De 
Franse binnenvaart is niet onver-
deeld voorstander van het project, 
omdat het concurrentie vreest van 
veel grotere, effi  ciëntere schepen uit 
de Benelux.
En van de haven van Le Havre is be-
kend dat deze vreest lading te verlie-
zen aan de Benelux-havens, als die 
lading straks met veel grotere bin-
nenschepen wordt aan- en afgevoerd 
dan waaraan men in Le Havre ge-
wend is. | FN

Herkansing mogelijk
voor plan ‘Seine-Nord’

BINNENVAART

Franse verkeersminister kijkt serieus 
naar ‘light’-variant miljardenproject
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Viktor de Onverzettelijke oo 

VIKTOR JANOEKOVITSJ weigerde op het laatste moment om zijn handtekening te zetten onder een handelssamenwerking met de Europese Unie. 
Het verdrag zou verregaande consequenties voor de relatie met Rusland hebben, zo had het Kremlin laten doorschemeren, en wat het betekent als 
Poetin de gaskraan dichtdraait hebben ze al vaker ondervonden in de barre winters die het land kent. De oppositie is laaiend en protesteert heftig. 
Intussen dreigen ook Nederlandse transporteurs de dupe te worden van de onzekerheid...
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k lastpost voor transporteurs 

Onzekere tijden voor transportbedrijven die zich richten op 

Oost-Europa. Oekraïne weigert het associatieverdrag met de 

Europese Unie te tekenen, maar kiest ook niet uitgesproken 

voor Rusland. En dus stagneert de handel. ‘Klanten wachten 

met hun aankopen.’

E
wout van Wijk maakt zich 
zorgen. Hij is zojuist terug-
gekeerd uit de West-Oekra-

ïense stad Lviv. Even de situatie 
peilen. De peiling zegt dat er voor-
lopig nog niet veel duidelijk is.
In Lviv, de stad die aanschurkt tegen 
de Poolse grens, staat de Oekraïense 
vestiging van E. Van Wijk Logistics. 
In het magazijn komen de ladingen 
terecht die het familiebedrijf uit 
Giessen vervoert vanuit Nederland, 
België en Duitsland. Warehousing, 
cross-docking en een frequente 
groupagedienst maken het pand van 
2500 vierkante meter tot een moder-
ne plek om de Oekraïense markt te 
veroveren. Daarnaast is er nog een 
eigen DAF-dealerfabriek van 2000 
vierkante meter. Ook mag E. van 
Wijk sinds dit jaar zelf douanedien-
sten uitvoeren.
Maar de huidige onrust in Oekraïne 
heeft  ervoor gezorgd dat de logistie-
ke dienstverlener veel minder moet 
inklaren dan normaliter het geval is.
‘De afgelopen twee maanden hebben 
veel klanten van onze klanten hun 
aankopen uitgesteld,’ vertelt Van 

Wijk, die directeur is voor de Oekra-
iense activiteiten van de familieon-
derneming. ‘Import vanuit het Wes-
ten is sterk afgenomen, handel lijkt 
te zijn gestagneerd. En het is de 
vraag wanneer de aankopen dan wel 
worden gedaan.”
Van Wijk zag de mindering al aan-
komen. Omdat Oekraïne eind no-
vember het zogeheten associatiever-
drag met de Europese Unie zou 
ondertekenen, hebben veel klanten 
gewacht met hun bestelling. De bila-
terale associatieovereenkomst be-
vatte een vrijhandelsovereenkomst. 
Dat zou de afschaffi  ng van invoer-
rechten betekenen.
Wat echter nog ontbrak, was een 
handtekening van de Oekraïense 
president. En die weigerde hij, Vik-
tor Janoekovitsj, te zetten. Op het 
laatste moment besloten Janoeko-
vitsj en het kabinet van premier Mi-
kolay Azarov de handelssamenwer-
king met de EU af te blazen. Het 
verdrag zou verregaande conse-
quenties voor de relatie met Rusland 
hebben, zo had het Kremlin laten 
doorschemeren. Dreigende blokka-

des, boycotten, verhoging van de in-
voerrechten van Russische zijde; al-
les om het leven van de Oekraïense 
handelaar zuur te maken zou reali-
teit kunnen worden. En dan refere-
ren we nog niet eens aan de gas-
kraan. Ook al heeft  Vadertje Vorst 
zich in Oekraïne al gepresenteerd, 
Rusland zou niet erg vinden om het 
buurland in de kou te laten zitten. De 
EU kan helpen, toch?
De bevolking van Oekraïne bemoeit 
zich er al weken mee. Pro-Europa 
demonstranten gaan de straat op en 
zwaaien met vlaggen. Geel en blauw 
staan centraal; de kleuren van zowel 
Oekraïne als de EU. 
Maar in feite is er sprake van een sta-
tus quo. Er heerst vertwijfeling en 
besluiteloosheid. Al drie weken lang 
weet niemand of Oekraïne nu toch 
weer toenadering tot de EU gaat zoe-
ken of dat Rusland de touwtjes in 
Kiev in handen kan houden. Of dat 
er toch een mogelijkheid bestaat dat 
Oekraïne, toch ook een doorvoer-
land tussen Europa, Rusland en 
Centraal-Azië, het beste van beiden 
weet te verkrijgen.

Van Wijk is wel wat gewend, zegt hij. 
Zijn vrachtwagens hebben vaker bij 
de grens stilgestaan als er weer eens 
een handelsboycot vanuit Rusland 
was afgekondigd. ‘Ondernemen in 
Oost-Europa gaat nou eenmaal niet 
altijd even soepel,’ zegt Van Wijk. 
‘Dat weet je als je eraan begint.’
Maar door de onzekerheid is het nu 
de Oekraïense economie die stag-
neert. En dat is weer vervelend voor 
een bedrijf als E. Van Wijk, dat ook 
nog eens eigen vrachtwagens be-
heert die baat hebben bij ritten met 
zowel import als export.

Spanning
Ook bij Twentepoort Logistiek 
wordt enige spanning ervaren. Ge-
middeld twee keer in de week ver-
trekken deelpartijen en volledige la-
dingen van het bedrijf aan de A1 
richting Oekraïne. ‘We ondervin-
den nog niet heel veel last van de po-
litieke situatie, maar we merken wel 
dat deze ietwat gespannen is’, zegt 
commercieel directeur Martin Noe-
verman over de huidige handelsspa-
gaat waar Oekraïne in verkeert. 

ALLE, NOU JA VELE WEGEN LEIDEN NAAR OEKRAÏNE

Wegtransport is veruit de populairste manier om goederen van en naar 
Oekraïne te vervoeren. De wegen zijn fl ink verbeterd sinds de aanpas-
singen die vorig jaar gedaan zijn in aanloop naar het EK Voetbal. Ook kent 
Oekraïne een vrij goed railwegstelsel, wat handig is voor grotere 
volumes. Een verschil van spoordikte zorgt voor enig oponthoud bij het 
overzetten op een ander spoor, maar daar zijn de Oekraïense terminals op 
ingesteld. Daarnaast worden chemicaliën en machines ook regelmatig 
verscheept. De haven van Odessa, de belangrijkste containerhaven aan 
de Zwarte Zee na het Roemeense Constanza, kent een goede samen-
werking met Rotterdam. De Dnjepr verbindt Odessa met de hoofdstad 
Kiev. Machinerie is het belangrijkste exportproduct vanuit Nederland 
naar Oekraïne; bijna vijftig procent. Het opheffen van de invoerrechten 
zou de aankoop van tweedehands machines, bijvoorbeeld voor de 
agribusiness, een stuk lucratiever maken. Een woordvoerder van 
Transport en Logistiek Nederland geeft overigens aan nog niet op de 
hoogte te zijn van enige problemen in of met Oekraïne voor de sector. 

‘Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.’  | GEERT JAN HAHN

‘Douaniers wachten af tot er instruc-
ties van hogere hand komen over 
hoe ze moeten omgaan met partijen 
uit Europa. Maar ons meeste mate-
rieel gaat vanuit Polen goed de grens 
over.’
Twentepoort Logistiek doet al zijn 
zaken in Oost-Europa, Rusland en 
Centraal-Azië, maar beschouwt Oe-
kraïne als een speerland. ‘Oekraïne 
staat in onze top-3 van aandachtsge-
bieden met de meeste groeipotentie,’ 
zegt Noeverman. ‘Het land heeft  ge-
ografi sch gezien een extreem goede 
ligging, waardoor het een heel be-
langrijk transitoland is. Bovendien 
heeft  de organisatie van Europees 
Kampioenschap Voetbal vorig jaar 
positieve gevolgen gehad voor de 
Oekraïense infrastructuur. Van de 
nieuwe dieselwegen plukken wij nu 
nog steeds de vruchten van.’

Stijging
Die kansen ziet ook de Nederlandse 
regering, zo gaf minister Lilianne 
Ploumen van Buitenlandse Handel 
onlangs aan tijdens een werkbezoek 
van Azarov aan Nederland. ‘De ex-
port van Nederland naar Oekraïne 
groeide vorig jaar met maar liefst 
twintig procent en er is nog genoeg 
ruimte voor een verdere stijging,’ zei 
de minister. Kanssectoren zijn vol-
gens Ploumen energie, landbouw, 
maritieme industrie en chemie. 
Al deze mogelijkheden zorgen voor 
meer potentieel transport. Ook 
Noeverman ziet dat. ‘Kijk alleen al 
naar de productiefaciliteiten voor de 
food- en feedsector. Twentepoort le-
vert maandelijks complete produc-
tielijnen voor voedingsfabrieken van 
westers of Amerikaans materiaal. 
Deze worden in Oekraïne nu in gro-
te getale uit de grond gestampt. Dan 
rijden wij dertig à veertig vrachtwa-
gencombinaties in een paar dagen. 
En de rek is er nog niet uit.’
Maar, zo erkent ook Noeverman, er 
zijn ook nog enorme inhaalslagen te 
maken in het ‘systeem’. ‘Als Oekraï-
ne meer focus op Europa wil, ook op 
douanegebied, dan kan dat meer 
transparantie voor het Nederlandse 
bedrijfsleven opleveren. Maar zo ver 
is Oekraïne nog lang niet. Kort voor 
de geplande verlading is er vaak on-
duidelijkheid over de keuze van de 
inklaring om die mogelijk te maken. 
Er zijn verregaande discussies tus-
sen de Nederlandse exporteur en 
Oekraïense importeur. Omdat de 
statistiekcodes vaak erg onduidelijk 
zijn. Met een systeem dat meer op 
Europese grondslag is geënt en met 
top down communicatie maak je de 
drempel lager en verbeter je de com-
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‘Iemand 50 euro toestoppen, zo 
werkt het soms in Oost-Europa’
Martin Noeverman, Twentepoort Logistiek

merciële mogelijkheden.’ Een derge-
lijke verbetering moet ook corruptie 
en bureaucratie doen verminderen. 
Buitenlandse partijen worden soms 
bijna ‘gedwongen’ om mee te gaan in 
deze mentaliteit om in Oekraïne iets 
gedaan te krijgen. Wil je niet twee 
maanden op een contract wachten 
bij de notaris, dan kan het toestop-
pen van een envelop ertoe leiden dat 
je in twee weken het contract krijgt. 
‘ ‘s Lands eer, ‘s lands wijs,’ zegt 
N oeverman. ‘In principe werken wij 
nergens aan mee. Maar als je pech 
hebt sta je een week stil aan de grens. 
Dat kost meer dan een douane-
ambtenaar vijft ig euro in zijn han-
den te drukken. Daar heb je mee te 
dealen, zo werkt het in Oost-Europa 
af en toe.’
Een gigaconcern als IKEA wil zich 
echter geen ellende op de hals halen. 
Al jaren heeft  het Zweedse bedrijf 
plannen voor een vestiging bij Odes-
sa. De Oekraïense staat strijkt zelfs 
al jaarlijks meer dan één miljoen 
dollar op voor de 64 hectaren die 
IKEA huurde. Wegens frauduleuze 

praktijken die IKEA constateerde is 
het Oekraïense project echter voor-
lopig van de baan. ‘Als bedrijven een 
risicoanalyse maken van Oekraïne, 
dan vinden ze het gevaar op dit 
m oment nog te groot,’ aldus Ewout 
Van Wijk.
Zowel Noeverman als Van Wijk 
h open dat het binnenkort helder is 
welke keuzes Oekraïne maakt. Het 
alsnog ondertekenen van het asso-
ciatieverdrag zou een stimulans zijn 
voor de handel. Maar ze zijn ook al-
lebei realistisch. Een toenadering tot 
de EU mag niet ten koste gaan van 
het zakendoen met Rusland, want 
dat zullen de Europese bedrijven di-
rect merken. En Oekraïne is als 
transitoland te belangrijk. 
‘Ik hoop dus op een EU-georiënteer-
de middenweg,’ zegt Van Wijk. ‘Dat 
zou op termijn het beste voor alle 
partijen zijn.’
Maar hoe realistisch dat uiteindelijk 
is, weet nog niemand.

GEERT JAN HAHN
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De verlening van een 

vergunning aan Dutch 

Dockers, een nog te 

vormen coöperatieve 

vereniging voor 

sjorders, leidt tot onrust 

in de Rotterdamse 

haven. Vakbond FNV 

slaakt ouderwetse 

oorlogstaal. Zullen de 

sjorders massaal 

overstappen?

D
e directeur van een van de 
twee grote sjorbedrijven in 
de Rotterdamse haven, 

Larry Keiman van Matrans, doet 
zijn best laconiek te blijven. De 250 
sjorders van Matrans moeten welis-
waar hard werken, zegt hij, maar ze 
krijgen daarvoor netjes betaald. 
Sjorders doen aan ‘lashing and se-
curing’, zoals het internationaal 
heet: ze zetten de containers op een 
zeeschip vast met stalen stangen. 
Een ervaren sjorder ontvangt iets 
meer dan 50.000 euro per jaar, voor 
een werkweek van 32 uur. Voorlie-
den verdienen jaarlijks soms wel 
70.000 euro, aldus Keiman. 
Dus nee, hij denkt niet dat velen hun 
zekerheden en salarissen zullen op-
geven voor een ongewisse toekomst 
bij de nieuwe coöperatie Dutch Doc-
kers, waarbij de leden een vereniging 
moeten vormen van zelfstandige ha-
venwerkers (zzp’ers). En wat stelt die 
club nu werkelijk voor? Op dit mo-
ment is het niet veel meer dan een 
website. Over een halfj aar, voorziet 
Keiman, is Dutch Dockers een stille 
dood gestorven.

Onrust
Evengoed moet hij toegeven dat de 
opkomst van Dutch Dockers tot de 
nodige onrust binnen zijn bedrijf 
heeft  geleid. Twee weken geleden be-

legde Matrans daarom een kantine-
sessie, waarin medewerkers hun 
zorgen konden uiten. ‘Vooral het ou-
dere personeel maakt zich zorgen’, 
zegt Keiman. ‘Als de jongere sjorders 
wel overstappen, blijven wij over met 
een minder productief deel.’
Dat is ook de angst van vakbond 
FNV: dat vooral jongeren in zijn 
voor een nieuw avontuur en daar-

mee de bestaande bedrijven met 
achtergebleven oudere werknemers 
duperen. Natuurlijk is een behoorlij-
ke groep jonge sjorders ontevreden 
met hun huidige situatie, erkent 
Niek Stam, bestuurder van FNV Ha-
vens. ‘Sommigen werken al voor het 
zevende jaar op een tijdelijk con-
tract.’ Maar volgens Stam opereer-
den de twee grote sjorbedrijven de 
afgelopen crisisjaren in een onzeke-
re markt, waarin het vergeven van 

een vast arbeidscontract risicovol 
was.
Dutch Dockers timmert al meer dan 
een jaar aan de weg, maar de door-
braak kwam op 2 december, toen 
Havenmeester René de Vries besloot 
de coöperatie een vergunning te ge-
ven voor het sjorren van grote zee-
schepen. Ook het bedrijf Unilash 
kreeg een vergunning, maar dat 
zorgde voor minder oproer, omdat 
Unilash een gevestigd sjorbedrijf is 
in de haven, zij het niet van grote 
containerschepen.
De vergunning voor Dutch Dockers 
geldt voor vijf jaar, mits de initiatief-
nemers binnen een halfj aar bewijzen 
aan alle veiligheidseisen te voldoen 
(lees: genoeg ervaren, gediplomeer-
de sjorders aan zich hebben weten te 
binden).

Sinds 1895
Een vereniging van Rotterdamse ha-
venwerkers is niet nieuw. De roeiers, 
die de trossen van de zeeschepen 
met kleine bootjes aan de wal bren-
gen, zijn al verenigd sinds 1895. 
Maar er is een belangrijk verschil: de 
Koninklijke Roeiers Vereeniging 
Eendracht is feitelijk een monopo-
list; de KRVE is de enige die het werk 
mag doen. Toen sjorbedrijf Matrans 
rond de eeuwwisseling ook wilden 
gaan roeien, brak een kleine oorlog 
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
maritiemedienstverlening

Onmisbare factoren
achter de scheepvaart

Sjorders, slepers, loodsen - dit 
dossier is gewijd aan het ruige 
werk op en rondom grote 
zeeschepen. Het is een wereldje 
vol sterke verhalen en een 
vleugje heroïek. Het is ook een 
onrustig wereldje, want er is op 
sociaal gebied altijd wel iets aan 
de hand en een staking is zo 
uitgeroepen, zoals op deze 

pagina’s ruimschoots zal blijken.

De maritieme dienstverlening is natuurlijk veel breder 
dan de stoere beroepen die in dit dossier aan bod 
komen. De scheepvaart kent ook een enorme schil van 
beroepen die niet op zee worden uitgeoefend, maar in 
al dan niet met airconditioning uitgevoerde kantoren 
aan de wal. Cargadoors en agenten, walkapiteins, 
expediteurs, consultants - ze verrichten hun, de 
scheepvaart ondersteunende, werk in net kostuum 
met stropdas.

Daarmee zijn we er nog niet. Schepen moeten worden 
bevoorraad, er zullen in havens reparaties moeten 
worden uitgevoerd en gespecialiseerde bemiddelings-
bureaus moeten voor scheepsbemanningen zorgen. 
Bovendien moeten die schepen om te beginnen 
worden gebouwd. Dat laatste, de scheepsbouw, wordt 
meestal niet tot de maritieme dienstverlening 
gerekend, maar ligt er toch wel dicht tegenaan.

We zouden overigens aan onze hierboven genoemde 
sjorders, loodsen en slepers ook de roeiers kunnen 
toevoegen, uiteraard ook de kraandrijvers en het 
overige terminalpersoneel. Nog steeds zijn er ook 
gespecialiseerde havenziekenhuizen en logementen 
aan de wal voor zeelieden. Ook allemaal interessante 
activiteiten en branches die nauw tegen de maritieme 
sector aanleunen.

Bij de onderwerpkeuze laat de redactie zich echter ook 
inspireren door de actualiteit. Er is in zowel de wereld 
van de sjorders, als die van de loodsen en de slepers 
momenteel heel wat te doen.  Zo vecht het Nederland-
se loodswezen een taaie strijd uit met het Belgische 
loodswezen. Het gaat om een miljoenenbedrag dat de 
Nederlanders zeggen nog te goed te hebben van de 
Belgen. De achtergrond ligt uiteraard in Zeeland: de 
Westerschelde, die deze twee landen wel vaker uit 
elkaar drijft .

In de sjorderswereld is in de Rotterdamse haven een 
concurrent in aantocht. Het leidt tot grote commotie, 
vooral bij de vakbeweging, die vindt dat er in dit vak 
al voldoende concurrentie is. Gevreesd wordt dat 
vooral jonge sjorders de overstap naar de nieuwe 
concurrent zullen maken. Bij de slepers iets soortge-
lijks: Kotug krijgt er in zijn eigen thuishaven Rotter-
dam ook een concurrent bij. Omgekeerd gaat Kotug 
zelf slepen in de haven van Londen. Nieuws genoeg 
om in dit dossier nog eens grondig te analyseren.

Vakbondsman Niek Stam.

‘De positie van onze 
leden is sterker dan 

die van werknemers’

NIEUWSBLAD TRANSPORT 18-24 DECEMBER 2013
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Komt er een nieuwe oorlog 
in de Rotterdamse haven?

uit en belandden Matrans’ boten op 
de bodem van de Maas. Vervolgens 
trokken de sjorders zich weer terug 
op hun domein, het schip.
Dutch Dockers gaat juist de concur-
rentie aan met twee bedrijven die de 
afgelopen jaren het alleenrecht had-
den om containers vast te zetten op 
zeeschepen langer dan 170 meter: 
ILS en Matrans.

Bewijzen
‘Waarover wij vooral teleurgesteld 
zijn, is dat voor Dutch Dockers ken-
nelijk andere voorwaarden gelden’, 
zegt directeur Keiman van Matrans. 
‘Hoe bestaat het dat zij nu een ver-
gunning krijgen, en pas over een 
half jaar hoeven te bewijzen veilig te 
kunnen werken?’
Ook Gerard Baks, directeur van 
sjorbedrijf ILS, meent dat er sprake 
is van ongelijke behandeling. Zowel 
Matrans als ILS kondigt aan be-
zwaar aan te tekenen bij de gemeen-
te, waarna de vergunningverlening 
aan Dutch Dockers nog eens beoor-
deeld moet worden. ‘We hebben 
daarvoor zes weken de tijd, maar we 
zullen het zeker doen,’ zegt Baks.
Vakbond FNV keert zich vooral te-
gen de verenigingsvorm waarbin-
nen sjorders als zelfstandigen moe-
ten gaan werken. ‘Het betekent dat 
ze allemaal eigen baasjes worden, 

zoals veel bouwvakkers en vracht-
wagenchauff eurs. Die moeten vaak 
wel zestig tot tachtig uur per week 
werken om het hoofd boven water te 
kunnen houden. En als je ouder 
wordt, wat dan?’  
FNV-bestuurder Stam is zo fel ge-
kant tegen de toetreding van een 
sjorderscoöperatie dat zijn uitlatin-
gen doen denken aan vervlogen tij-
den. ’Alles wat zij vastzetten, gooien 
wij weer los. En wat wij vastzetten, 
daar blijven anderen met de poten 
van af ’, meldde Stam direct nadat 
bekend werd dat Dutch Dockers een 
vergunning had gekregen. Zijn der-
gelijke dreigementen gepast? Jaze-
ker, reageert Stam. ‘Wij zullen niet 
met onze armen over elkaar toezien 
hoe niet-leden zonder CAO het werk 
overnemen van onze leden met een 
CAO. We zijn niet helemaal gek. Zij 
zijn een indringer. Als er oorlog 
komt, zijn wij die niet begonnen.’
Slechts twee marktpartijen en een 
vakbond met veel invloed – dat is 
niet meer van deze tijd, vindt Jac 
Donkersloot, voormalig IT-onder-
nemer en drijvende kracht achter 
Dutch Dockers. Hij wil niet reageren 
op de oorlogstaal van de vakbond. 
Donkersloot wil geen olie op het 
vuur gooien maar in stilte verder on-
derhandelen met mogelijke op-
drachtgevers en leden. Hij reageert 

alleen afgewogen, per e-mail. 
‘De positie van de leden is sterker 
dan die van werknemers’, meent 
Donkersloot. ‘Onze leden zijn le-

venslang lid én gezamenlijk eigenaar 
van de coöperatieve vereniging. Be-
halve dat de winst voor 100% aan de 
leden toekomt zijn zij tevens mede-
bepaler van het te voeren beleid.’ 
Volgens hem kan een coöperatieve 
vereniging (een vereniging met 
winstoogmerk) met betrokken le-
den, die niet ten gunste van aandeel-
houders werken maar van zichzelf, 
fl exibeler opereren, tegen een scherp 
tarief dat het voortbestaan van het 
werk moet waarborgen. 

Onzekerheden
Maar voordat het zo ver is, kampt de 
nieuwe coöperatie wel met twee gro-
te onzekerheden, die elkaar verster-
ken. Allereerst: hoe slaagt een nieu-
we partij erin opdrachten binnen te 
halen als belangrijke bestaande ter-
minals als ECT en APM langlopen-
de contracten hebben met de be-

staande grote sjorbedrijven en de 
nieuwe terminals op de Maasvlakte 
2 naar verwachting pas in het najaar 
van 2014 gaan overslaan? Don-

kersloot schermt met vele, goede 
contacten in de Rotterdamse haven. 
‘Dutch Dockers kan in principe di-
rect aan de slag bij meerdere partij-
en. En dan bedoel ik bij de bestaande 
terminals die al in bedrijf zijn. Bui-
ten  ECT en APM zijn er legio termi-
nals in de Rotterdamse haven die he-
lemaal geen vastomlijnde afspraken 
voor de inhuur hebben gemaakt.’ 
Daarnaast is van cruciaal belang dat 
juist ervaren sjorders voor Dutch 
Dockers kiezen – en die doen dat na-
tuurlijk alleen als er werk is. 
Volgens het Havenbedrijf heeft  Dut-
ch Dockers een serieus te nemen lijst 
overhandigd met ongeveer driehon-
derd namen van sjorders die lid zou-
den willen worden van de vereni-
ging. Dat is meer dan de helft  van de 
ruim vijfh onderd  sjorders die nu in 
de haven werken. Het nieuws van de 
vergunningverlening werd op inter-

net veelal positief onthaald, al was er 
ook kritiek. ‘Wat zijn de plannen van 
DD?’ schreef ene Hendrick op de site 
van Nieuwsblad Transport.  ‘Ieder-
een zzp. Geen boot, geen werk, geen 
loon. Dus het ondernemersrisico 
wordt geheel bij het personeel ge-
legd.’ 
 
Gekwalifi ceerd
Dutch Dockers wil dat risico onder-
vangen door langlopende contrac-
ten af te sluiten. Maar hoe zit het met 
het binnenhalen van ervaren, ge-
kwalifi ceerde sjorders? Donkersloot: 
‘Dutch Dockers heeft  zijn ontstaan 
te danken aan een groep ervaren 
sjorders die een andere, betere toe-
komst voor zich zien. Gezien de ge-
sprekken die wij met ruim zestig 
sjorders hebben gevoerd zijn wij er-
van overtuigd dat veel ervaren sjor-
ders zich bij ons zullen aansluiten. 
Uiteraard zullen wij dan wel in staat 
moeten zijn de juiste opdrachtgevers 
aan de coöperatie te binden.’ 
Kortom, eerst een contract zien af te 
sluiten en vervolgens wil Dutch 
Dockers het aantal te werven sjor-
ders daaraan aanpassen.

Sjorders aan het sjorren.

NIEUWSBLAD TRANSPORT 18-24 DECEMBER 2013

‘Als er oorlog komt, zijn wij die niet 
begonnen’
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Scheldestrijd nog niet voorbij

Het loodsgeld op de Schelde houdt de gemoederen aan weerszijden van de 

rivier al generaties lang bezig. Deze week ging de zoveelste ronde in.

B
egin september was hij er 
dan eindelijk, de uitspraak 
van een Vlaams/Nederlandse 

arbitragecommissie onder voorzit-
terschap van de Leuvense professor 
Bernard Tilleman. Die gaat over de 
door Vlaanderen vastgestelde 
hoogte van de tarieven voor het 
beloodsen van zeeschepen van en 
naar de Vlaamse havens. Antwer-
pen en Gent zijn daarvan veruit de 
belangrijkste. De commissie had 
eigenlijk al medio dit jaar uitspraak 
moeten doen, maar kreeg van par-
tijen enkele maanden meer de tijd.
Het tekent de gevoeligheid van het 
dossier, zoals die geldt voor alles wat 
te maken heeft  met de monding van 
de waterweg, die in België kortweg 
Schelde wordt genoemd, maar in 
Nederland meestal als Westerschel-
de wordt aangeduid. Dat heeft  dan 
weer te maken met de omstandig-
heid dat de maritieme toegang tot 
het Antwerpse havencomplex, sinds 
de federalisering van België belang-
rijker voor de Vlaamse economie 
dan ooit, voor het grootste deel over 
Nederlands grondgebied loopt.
Die omstandigheid is er ook de re-
den van dat het beloodsen van de 
scheepvaart naar de Vlaamse ha-
vens deels door Vlaamse en deels 
door Nederlandse loodsen wordt 
uitgevoerd. In een grijs verleden is 
daarover de verdeelsleutel 
72,5%/27,5% afgesproken. In de 

praktijk betekent dat elke vierde 
schip door een Nederlandse loods 
wordt begeleid en dat er op de veer-
tig schepen één extra voor de Neder-
landers is. De rest is voor de Vlamin-
gen. Het gaat daarbij om forse 
aantallen schepen: de 160 Neder-
landse Scheldeloodsen voeren jaar-
lijks zo’n 10.000 reizen (inkomend 
en uitgaand samen) uit. Het belood-
sen van schepen naar Nederlandse 
bestemmingen komt daar nog bij. Al 
met al is het aantal reizen vergelijk-
baar met dat van Rotterdam.

Kruissubsidiëring
De onenigheid gaat niet over die ver-
deelsleutel, maar over de hoogte van 

de tarieven die de loodsen voor hun 
diensten in rekening mogen bren-
gen. Bij de scheiding tussen Neder-
land en België (1839) spraken beide 
landen af dat de havens niet elkaar 
met loodsgelden zouden begecon-
curreren.  Dat leidde in de praktijk 
evenwel tot de roemruchte ‘kruis-
subsidiëring’. Een van de eff ecten 
daarvan was dat de rendabele regio 
Rijnmond (Rotterdam), die dankzij 

grote volumes en korte vaarafstan-
den relatief lage kosten kent, deels 
opdraaide voor tekorten op de be-
loodsing naar andere havens, zoals 
die in Groningen en Friesland, maar 
ook in de Scheldemond.
Zo ontstond de curieuze situatie dat 
Rotterdam in feite meebetaalde aan 
de beloodsing van schepen van en 
naar Antwerpen. Dat gegeven was 
de Rotterdammers, uiteraard, jaren-
lang een doorn in het oog, maar er 
kwam pas in 2009 verandering in, 
voortvloeiend uit de afspraken tus-
sen Nederland en Vlaanderen rond-
om de derde Scheldeverdieping. 
Daarin is overeengekomen dat de ta-
rieven voortaan gebaseerd moesten 

worden op de werkelijke kosten en 
dat Vlaanderen jaarlijks kostendek-
kende tarieven zou vaststellen.
De verwachting was dat die afspra-
ken zouden leiden tot een verlaging 
van de Rotterdamse tarieven en een 
(forse) verhoging van die voor Ant-
werpen en Gent. Dat is echter niet 
gebeurd en daar wringt de schoen. 
Volgens het Nederlandse loodswe-
zen stelt Vlaanderen de tarieven 

stelselmatig te laag vast om de posi-
tie van zijn havens te beschermen. 
Voor de Belgische loodsen is dat 
geen probleem. Zij zijn ambtenaar 
en tekorten op de exploitatie worden 
door de overheid bijgepast. Zo blijkt 
uit de Vlaamse begroting dat  dit 
jaar 24 miljoen euro overheidsgeld 
naar de loodsdiensten gaat.
Dat geldt niet voor de zelfstandige 
Nederlandse loodsen. Zij moeten 
hun eigen broek ophouden en alle 
kosten doorberekenen. Ze zeggen 
dat het niet kan tegen de door Vlaan-
deren vastgestelde tarieven en stel-
len dat er geld op de exploitatie 
wordt toegelegd. 
Over de periode 2009 tot en met 
2011 becijferden ze het tekort op 
twaalf miljoen euro en vorig jaar 
dienden ze een claim voor dat be-
drag in bij het Vlaams Gewest. Die 
weigerde te betalen, waarop het Ne-
derlandse Loodswezen zich beriep 
op het recht de zaak voor een bin-
dende uitspraak voor te leggen aan 
een bilaterale arbitragecommissie.

‘Schandalig’
Die is er nu dus: Vlaanderen moet 
7,9 miljoen, ongeveer tweederde van 
de vordering, aan het Nederlandse 
Loodswezen overmaken. Maar de 
Vlamingen weigeren andermaal te 
betalen en lijken alle juridische mid-
delen uit de kast te halen om onder 
de uitspraak uit te komen. De lood-
sen hebben inmiddels bij de recht-
bank in Antwerpen een procedure 
aanhangig gemaakt om hun vorde-
ring op te eisen, maar een defi nitieve 
uitspraak in die zaak kan nog maan-
den op zich laten wachten.
Vorige week werd een nieuwe ronde 

in het juridische steekspel ingeluid. 
Het Vlaams Gewest is in de tegen-
aanval gegaan en wil proberen om 
de uitspraak van de commissie, en 
daarmee de 7,9 miljoen compensa-
tie, alsnog van tafel te krijgen. Het 
Vlaams Gewest heeft  bij de recht-
bank in Antwerpen een verzoek in-
gediend om de uitspraak nietig te 
verklaren en voert aan dat er proce-
durefouten zouden zijn gemaakt.
Volgens het Nederlandse Loodswe-
zen is dat onzin en zijn de Vlamin-
gen er alleen op uit om de zaak zo 
lang mogelijk te rekken. Het heeft  
dan ook geen goed woord over voor 
de Vlaamse handelwijze: 
‘Schandalig’.

Wordt vervolgd.

DE COMMISSIE
De arbitragecommissie bestond 
uit twee Vlamingen en één Neder-
lander. Voorzitter was Bernard Til-
leman, professor rechtsmethodiek 
aan de universiteit van Leuven.
Het andere lid van Vlaamse kant 
was Steve Ronse, partner van het 
Belgische advocatenkantoor Publi-
us, dat is gespecialiseerd in publiek 
recht en de publieke sector. Na-
mens Nederland zat Rob Cleton in 
ce commissie. Hij is voormalig lid 
van de Raad van State en expert op 
het gebied van internationaal ver-
voersrecht. Verder is hij is lid van 
verschillende verenigingen op het 
gebied van internationaal ver-
voersrecht.

ROB MACKOR
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De 160 Nederlandse Scheldeloodsen 
voeren jaarlijks zo’n 10.000 reizen uit
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Sleper verzet bakens
Voor de Rotterdamse sleepvaartrederij Kotug wordt 2014 hoe dan ook een jaar van grote veranderingen.

D
at begint al in januari met 
de verhuizing van het 35 
medewerkers tellende 

hoofdkantoor naar de bovenste 
verdieping van het bekende Las 
Palmas-gebouw aan de Rotterdam-
se Wilhelminakade. Directeur-
grootaandeelhouder en huidig Ha-
venman van het Jaar Ard-Jan 
Kooren  - AJ voor intimi -  is er 
laaiend enthousiast over: ‘Volgens 
mij is dat de mooiste plek van Rot-
terdam voor een kantoor.’ De groep 
moet het statige Scheepvaarthuis 
aan de Veerhaven ontruimen om-
dat de eigenaar ervan, DVB Bank, 
het pand heeft  verkocht en het 
huurcontract  is opgezegd.
Het bedrijf combineert de verhui-
zing met de invoering van een vijf 
peilers tellende divisiestructuur: 
Havensleepdiensten, Terminals & 
Joint Ventures, Off shore, Elisabeth 
Ltd. (chartering en rederijzaken) en 
het zogenoemde Maritime Excellen-
ce Centre, dat innovaties ontwikkelt 
en maritieme trainingen verzorgt. 
‘Die structuur komt in de plaats van 

de meer projectmatige aanpak tot nu 
toe’, zegt ‘AJ’. Volgens hem werd het 
na de snelle groei van de afgelopen 
jaren tijd om de zaken duidelijker te 
organiseren.
De expansie in omliggende havens, 
met name Bremerhaven en Ham-
burg en sinds kort Wilhelmshaven 
en Londen, heeft  het aandeel van de 
Rotterdamse haven in de groepsom-
zet doen dalen tot ruwweg een der-
de. ‘Maar’, zegt de ondernemer, 
‘Rotterdam blijft  onze springplank. 
Hier worden de ideeën ontwikkeld 
en hier wordt alles getest.’
De jongste sprong is die over de 
Noordzee naar de Britse Th ames, 
waar Kotug met voorlopig vier sche-
pen van en naar twee nieuwe termi-
nals gaat slepen: London World van 
containergigant DP World en Th a-
mes Oil Port van Vopak, Shell en 
Greenenergy. Kooren zegt dat de 
Nederlanders ‘met gejuich’ zijn ont-
vangen door de Britten, waar Mi-
chiel de Ruyters tocht naar Chatham 
(1667) niettemin nog steeds pijnlijke 
herinneringen oproept.

‘Onze klanten, maar ook de loodsen, 
de terminals, de agenten en de auto-
riteiten, zijn enthousiast over ons 
voorstel om schepen met twee van 
onze RotorTugs in plaats van met 
vier gewone sleepboten te begelei-
den’, vertelt Kooren. Volgens hem is 
men ook blij dat zich na ‘het opdoe-
ken’ van Targe Towing een nieuwe 
speler op de Th ames gemeld heeft . 
Kotug komt op de Engelse rivier wel 
Svizter tegen, net als Maersk Line 
onderdeel van de AP Moller-groep 
en actief in zo’n honderd havens, 
waaronder de belangrijkste Britse 
havens.

P3-alliantie
De kans is reëel dat dat volgend jaar 
ook gebeurt op de Rotterdamse 
thuismarkt. De Nederlandse tak van 
Svitzer onderzoekt samen met de 
eveneens in IJmuiden gevestigde 
concurrent en branchegenoot Iskes 
de mogelijkheid om een nieuwe ha-
vensleepdienst in de Maasstad op te 
zetten, naast Smit, Kotug en Fair-
play. Aanleiding daarvoor is de vor-

ming van de P3-alliantie tussen 
Maersk, MSC en CMA-CGM, die 
ruimschoots voldoende volume zou 
kunnen garanderen om een nieuwe 
speler in het zadel te helpen.
Dat nieuws leidde tot onrust in de 
Rotterdamse sleepsector, vooral om-
dat vakbond FNV er de conclusie 
aan verbond ‘dat Kotug en Svitzer 
blijkbaar een geheime deal hebben’ 
en er op uit zouden zijn om de cao 
van Smit Havensleepdiensten op te 
blazen. Kooren: ‘Onzin, en daar 
gaan we ook niet op reageren. Onze 
klanten en medewerkers weten waar 
wij voor staan.’
De Kooren-groep heeft  de vleugels 
de afgelopen jaren ook op tal van 
plakken buiten Europa uitgeslagen 
en dat proces gaat zeker door, maakt 
Kooren duidelijk. De groep heeft  
twee hybride Rotortugs van een 
nieuw type in bestelling bij Damen 
in Polen en vier eveneens nieuw ont-
worpen Rotortugs bij de Hongkong-
se werf Cheoy Lee. De laatste worden 
mogelijk in Azië of Australië inge-
zet. Nu al varen zes Kotug-slepers in 

bareboatcharter in de snelgroeiende 
Australische ertshaven Port Hed-
land en zijn er de afgelopen tijd zo’n 
dertig Australische sleepbootkapi-
teins door Kotug in Rotterdam en 
Bremerhaven opgeleid.

Kameroen
Ook is Kotug het afgelopen jaar ge-
start in het Afrikaanse Kameroen 
(één sleper in Port Limbe) en via een 
zusterbedrijf in Malta varen er sle-
pers in de Russische havens Moer-
mansk (één sleper) en Primorsk 
(twee). Kooren zegt verder bezig te 
zijn met een aantal projecten elders, 
waarvan er op korte termijn waar-
schijnlijk één of twee rondkomen.
Alles bij elkaar lijkt het wel veel van 
het goede, maar volgens hem valt dat 
wel mee. ‘Ik heb het strategisch plan 
van drie jaar geleden er laatst nog 
eens bij gepakt. Dat is bijna helemaal 
gerealiseerd’, zegt hij. Wat er in het 
lopende plan staat, wil hij niet kwijt: 
‘Dat blijft  nog even een verrassing’.
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Ook bloemen leven
in ‘t internettijdperk

Om hem heen zagen ze het hoofdschuddend aan. Merijn van Zaal investeerde 

fors in de automatisering voor zijn transportbedrijf voor bloemen en planten. Hij 

loopt voorop in zijn branche. ‘Geloof me, in drie jaar heb ik het terug verdiend.’

I
n de planningskamer van Van 
Zaal Transport in De Kwakel 
kijken drie mannen geconcen-

treerd naar hun beeldschermen. Af 
en toe rinkelt een telefoon. Verder 
heerst er zoveel rust dat de tikkende 
vingers van de dames van admini-
stratie het enige hoorbare geluid 
maken. ‘Dit is een zenuwcentrum 
zonder zenuwen’, grijnst eigenaar 
Merijn van Zaal.
Een jaar geleden nog maar heerste 
hier de hectiek, vertelt hij. Klanten 
hingen aan de lijn of moesten terug-
gebeld worden. Met de auto’s op de 
weg was voortdurend telefonisch 
contact. Chauff eurs die aan de balie 
verschenen voor hun ritlijst stonden 
soms wel een half uur te wachten tot 
een van de planners zich vrij kon 
maken.

Sierteelt
Van Zaal (43) begon achttien jaar ge-
leden samen met zijn vrouw een ver-
voersbedrijf, op een steenworp van 
de bloemenveiling van Aalsmeer. 
Inmiddels behoort zijn bedrijf tot de 
grootste in het vervoer van sierteelt. 
Van Zaal Transport telt 110 werkne-
mers en heeft  een wagenpark van 50 

trucks. In het hoogseizoen (februa-
ri-juni) rijden nog eens vijft ig ge-
charterde vrachtwagens. Van kwe-
ker direct naar tuincentrum. Of van 
kweker naar veiling naar exporteur.
De voorbije jaren keek Van Zaal met 
bewondering naar een bedrijf als 
bol.com, waar klanten via internet 
een bestelling doen en die online 
kunnen volgen. Dat moest bij bloe-
men en planten toch ook kunnen? 
‘Ik verwachtte dat een grote partij als 

de veiling FloraHolland het initiatief 
zou nemen, maar dat gebeurde niet.’
Hij besloot zelf te investeren en ex-
perimenteren. ‘Het was normaal dat 
een eigenaar van een tuincentrum 
ons belde met de vraag hoe laat zijn 
bestelling zou arriveren, en of alles 
erbij zat. Maar in ons systeem kon-
den wij niet zien welke bloemen en 
planten een vrachtwagen vervoerde. 
We wisten alleen hoeveel karren 
erin stonden. Onze planners belden 

daarom eerst de chauff eur en daarna 
weer de klant. Met soms meer dan 
honderd auto’s op de weg, kun je je 
de telefoondruk voorstellen.’

Mislukking
Een nieuw systeem dat Van Zaal in 
2012 in de lucht bracht, liep uit op 
een mislukking, onder meer omdat 
sommige medewerkers er niet ge-
lijktijdig in konden werken. Maar 
met nog eens een investering, in an-

dere planningssoft ware (zie kader), 
lijken de problemen opgelost. Van 
Zaal beschikt nu over een program-
ma voor orderinvoer (via mail en 
website vooral) en een geavanceerd 
systeem voor planning. Die staan 
met elkaar in verbinding. Ook de 
boordcomputers in alle trucks zijn 
aangesloten op het geheel.
De winst ervan is zichtbaar bij de le-
vering aan een groothandel als 
Floréac in België, die bloemen en 

planten doorverkoopt aan tuincen-
tra in Frankrijk en Engeland. Op één 
dag haalt Van Zaal voor Floréac 
honderden plantenkarren op bij 150 
verschillende kwekers. 
Van Zaal: ‘Floréac plaatst voor twee 
uur ‘s middags zijn bestelling. Twee 
uur later beginnen twaalf van onze 
vrachtwagens al die 150 adressen 
langs te rijden. Dat loopt nu ge-
smeerd, omdat wij alle kwekers au-
tomatisch een mail sturen met be-
stelling en tijd. Meestal geven 140 
van die kwekers snel hun bevesti-
ging. Wij bellen er dan nog tien na. 
Voorheen moesten wij alle 150 kwe-
kers bellen en alle veranderingen 
handmatig doorvoeren. Door de ge-
brekkige communicatie gebeurde 
het vaak dat de karren nog niet ge-
reed bleken als onze chauff eurs arri-
veerden. Of ze kregen ter plekke te 
horen dat ze naar een ander adres 
moesten. Of het hek zat dicht.’

Tonnen
Tot dusver investeerde Van Zaal en-
kele tonnen in de automatisering 
van zijn bedrijf. En daarbij blijft  het 
niet. Hij heeft  iemand voltijds in 
dienst voor de automatisering. Ook 

huurt hij regelmatig een zzp’er in om 
aanpassingen door te voeren. ‘Maar 
het levert me enorm veel op. Ik denk 
de investering in drie jaar terug te 
verdienen. Jaarlijks vervoeren wij 
een miljoen plantenkarren. Zeven-
tig procent van de orderinvoer ver-
loopt nu automatisch. Daardoor heb 
ik al twee werknemers minder no-
dig. Kort geleden zaten die met ta-
belletje en faxen voor hun neus om 
alles in te tikken. En op de afdeling 
planning zaten meestal zes mensen, 
nu vaak nog maar twee. Onze klan-
ten hoeven namelijk niet meer te 
bellen. Zij ontvangen een mailtje 
met een link waarop ze kunnen klik-
ken om te zien waar onze vrachtwa-
gen met hun bestelling rijdt.’
We leven in het internettijdperk, 
zegt Van Zaal. ‘Als klanten vroeger 
een halve kar lavendel nodig had-
den, zeventig planten, bestelden ze 
een hele kar omdat ze die andere ze-
ventig planten ook wel zouden ver-
kopen. Nu kopen klanten veel pre-
ciezer. Ze doen dat op meer adressen. 
Dat betekent: veel meer maar ook 
kleinere opdrachten. Dat maakt het 
transport ingewikkelder.’
Op hun rechterscherm kijken de 

‘Nu kopen klanten veel preciezer. Ze 
doen dat op meer adressen.’ 

Hollands glorie gereed voor vertrek.
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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 www.twitter.com/ntnl

Extra zekerheid voor 
goederenvervoer naar Rusland 
uitgesteld 
http://alturl.com/vth73 
@Beurtvaartadres

Zo maak je indruk op kantoor: 
grote koffi ekop én een kaal 
hoofd http://bit.ly/1f3CoRs
@Z24nl

EU-beslissingen tegen 
#socialdumping zijn stap in 
goede richting tegen illegaal 
vervoer. Lees reactie @tlv_be 
op http://bit.ly/19eCB3C
@LodeVerkinderen 

Erik Mouthaan in de krochten 
van het nieuwe Panamakanaal 
www.rtlnieuws.nl @NTnl

Voor gevaarlijke afvaltrans-
porten van, in, en naar 
Duitsland blijft de “Beförde-
rungserlaubnis” ook voor de 
binnenvaart nog verplicht!
@CBRBtweets 

Er komt een spitsstrook op de 
E19 tussen kleinebareel en sint 
job! #mobiliteit 
@DepartementMOW 

Student #STC geeft aan leuke 
stage bij #blueworld te 
hebben gedaan en nu vaste 
baan te hebben. #havendebat
@baljeuj 

Tijdens #Havendebat wordt 
deze video vertoond over 
werken in de haven, toen, nu 
en straks: http://youtu.be/
uG1BhEwdinE  @NTnl 

Proud on being the number 5 
ranking among the Top 100 
fastest growing companies 
#FDgazellen 
@burandomaritime

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

Maarten Tromp weg bij 
Maersk Line

Nirint ruilt Moerdijk in voor 
Maasvlakte

P3 schakelt bevriende 
relaties in 

FMC drukt op pauzeknop 
voor P3

Kallas noemt P3 een goed 
tegengewicht voor China 

ACL is zeer bezorgd over P3

‘RSC2 moet er komen’

ING: volumes wegvervoer 
dalen nog licht in 2014

planners van Van Zaal naar een 
overzicht van alle nog te plannen or-
ders, adressen en bevestigingen van 
klanten. Op een middenscherm stel-
len zij de ritten samen. En links zien 
ze op een kaart van Nederland alle 
geplande routes en waar nog gehaald 
en geleverd moet worden. Ze kun-
nen slepen, fi lteren, samenstellen en 
weer opbreken. Alles wordt direct 

doorgerekend en zichtbaar, ook op 
de boordcomputer in de auto, waar 
de chauff eur zijn updates doorvoert. 
‘Alles communiceert met elkaar’, 
zegt Van Zaal. ‘Ik zit op zondagmid-
dag op de bank vaak te dokteren: wat 
kunnen we hier allemaal nog meer 
mee doen?’

Drukste nacht
Zijn er behalve de kosten nog nade-
len? Van Zaal verhaalt over een van 
de drukste nachten van het jaar, toen 
een opdracht op een of andere ma-

nier in het systeem bleef hangen, 
waardoor het trager werd en uitein-
delijk drie uur heeft  plat gelegen. Een 
kinderziekte, zegt hij, die snel werd 
opgelost.
Ook heeft  hij zware gesprekken 
moeten voeren met chauff eurs die de 
overgang lastig vonden. Hun voort-
gang is permanent te volgen. Zelfs de 
klant kan zien waar zijn bestelde 

vracht rijdt en hoe laat die geleverd 
wordt. ‘De tijd van “sorry, ben ver-
laat, want ik had een lekke band” is 
passé. Iedereen moet heel netjes wer-
ken. Twintig procent heeft  het daar 
moeilijk mee. Ik probeer dan uit te 
leggen wat deze automatisering voor 
ons betekent. Wij trekken er klanten 
mee.’

MARCEL VAN ENGELEN

‘Op de afdeling planning zaten meestal 
zes mensen, nu vaak nog maar twee.’

 
Van Zaals automatisering bestaat grofweg uit twee delen: een systeem 
voor orderinvoer (Microsoft  Dynamics) en een systeem voor planning 
(ORTEC Routing and Dispatch), die op aparte servers draaien. De sy-
stemen staan permanent in contact met elkaar, alsook met de boord-
computers van weer een derde leverancier (Transics). ‘Bijzonder is dat 
het goed is gelukt om met alle partijen een werkend geheel te leveren’, 
zegt account manager Larry Diender van ORTEC. 
De AGF/sierteeltsector is sinds kort een ‘focusmarkt’ van ORTEC, dat 
in de rest van de transportwereld al veel klanten heeft . ‘Het vervoer van 
bederfelijke waar is heel dynamisch, waarbij veel en snelle beslissingen 
noodzakelijk zijn. Daarvoor zijn real-time koppelingen noodzakelijk. 
Wij hebben hard gewerkt om ons planningssysteem ook voor deze sec-
tor geschikt te maken.’

DE NULLEN EN ENEN AAN DE ACHTERKANT 
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Havendebat
2013

Containerreus P3 is welkom, de doorvoer van natte bulk 

(olie!) wordt nog steeds onderschat én ondanks de sociale 

onrust in de haven kan je er nog steeds van een stage in een 

baan rollen. Het havendebat in een notendop. 

De zweetdruppels klotsten van de hoofden 
af, donderdag 12 december in Lantaren Ven-
ster te Rotterdam, natuurlijk dé plek om het 
Havendebat van Nieuwsblad Transport en 
sponsor ING te houden. Onder de prikkelen-
de leiding van Paul van Liempt (BNR Nieuws-
radio) kruisten zo’n 120 deelnemers de de-
gens, en het moet gezegd dat vakbondsman 
Niek Stam (de enige die in spijkerbroek ge-
kleed ging) het dapper opnam tegen de tal-
loze gestropdaste vertegenwoordigers van de 
bedrijven in de maritieme hoek.
Wethouder Jeannette Baljeu (haven) mocht  
het bal openen. Ze wees erop dat er per jaar 
zo’n 2000 vacatures in de haven zijn en dat de  
scholing beter moet aansluiten. Ook somde 
de politica nog maar eens de mooie klasse-
ringen op van de Rotterdamse haven in aller-
lei rijtjes die er toe doen. Terechte lof, zeker. 
Maar wie dat voldoende aanleiding vond om 
zachtjes weg te dromen, op weg naar de bor-
rel, werd ruw wakker geschud door journa-
list Stefan Verberckmoes. 
De lijnvaartgoeroe toverde in zijn presentatie 
het ene na het andere cijfer op het bord, dat 
aantoonde dat er een enorme schaalvergro-
ting plaatsvindt bij de rederijen en waarom 
dat moet: van de top-20 van de carriers 
maakt alleen de top-5 winst... Dus gaan de 
drie reuzen  Maersk, MSC en CMA CMG sa-
menwerken in de P3-alliantie: voor Rotter-
dam betekent dat straks vier aanlopen per 
week voor de Verre Oostentrade, waar dat er 
nu nog negen zijn.  

Sportief
Zoals het een ondernemer betaamt, reageer-
de de voorman der roeiers, Erik de Neef, 
sportief op deze uitdaging. ‘Wij anticiperen 
op P3, door te diff erentiëren en ons ook op 
off shore en bulk te richten.’ Net zoals Emile 
Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam) zich 
realistisch betoonde: ‘P3 is een feit waarmee 
we moeten leren leven.’ 
Al is dat laatste nog niet helemaal zeker, om-
dat de mededingingsautoriteiten de samen-
werking nog moeten goedkeuren. De Chine-
zen lobbyen tégen de komst van P3 en ook de 
Amerikanen zijn niet in alle opzichten over-
tuigd. Voorzitter Tineke Netelenbos van de 
Nederlandse rederijen vond niettemin dit: 

als je kijkt naar de rode cijfers die rederijen 
schrijven, zijn ze wel gedwongen om iets aan 
hun kosten te doen. 
Toch wees Eric van Dijk (Loodswezen) op de 
keerzijde: ‘Deze ontwikkeling is al langer 
gaande, maar in de totale keten moet ieder-
een wel in staat zijn om geld te verdienen.’ 

Olie
Intussen zou je bijna vergeten dat de overslag 
van containers niet eens de grootste business 
is in het Rotterdamse havengebied: dat is nat-
te bulk, en dan vooral olie en de oliegerela-
teerde producten. Als een levende database 
gaf Rob Luijendijk van Downstream een mi-
nicollege over tankopslag in de wereld. Rot-
terdam voert ook hier de lijstjes aan, met Vo-
pak als de allergrootste speler.
Een bedrijf dat minder op de voorgrond 
treedt: ‘Onze industrie is niet zo bekend bij 
groot publiek. Daar streven we ook niet naar; 
het gaat ons om kwaliteit te leveren,’ was het 
nuchtere commentaar. En volgens de zaal zal 
de aanvoer van olie de komende vijf tot tien 
jaar nog lang niet minderen, met dank aan de 
industriële woede in het Verre Oosten.
Die zaal was wél uiterst verdeeld over de stel-
ling dat Rotterdamse havenarbeiders te snel 
naar het actiewapen (staken!) grijpen. Recent 
week een reeks schepen van Maersk om die 
reden uit naar concurrent Antwerpen. Een 
pijnlijke ervaring, getuige de vele groene en 
rode kaarten waarmee drift ig werd gewap-
perd. Werken in de haven is niet meer zoals 
vroeger een baan voor het leven...?  
‘Akkoord, maar je moet ook de mensen op-
vangen die er nu uitgedrukt worden, zei di-
recteur Hietbrink van het Scheepvaart en  
Transportcollege (die nog best moeite had 
om genoeg stageplekken te regelen) begrip-
vol. FNV-man Stam had geen microfoon no-
dig: ‘We voeren actie, anders gaan we met 
zijn allen naar het afvoerputje!’ 
Gelukkig klonk er aan het slot nog een posi-
tieve noot, toen een jongeman in de zaal zei 
dat hij via zijn stage aan een baan was geko-
men in de haven, en dat hij zich best kon 
voorstellen daar nog veertig jaar te werken. 
Zijn baas zat naast hem, dat wel.

PETER WIERENGA

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-

nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Gerard van 
Kesteren, de 

Nederlandse 

fi nanciële 

topman van 

Kuehne + Nagel, 

gaat 1 juli volgend 

jaar na 25 jaar met pensioen. Van 

Kesteren wordt opgevolgd door 

de 46-jarige Markus Blanka-
Graff. Hij werkt sinds 1996 bij 

het concern, onder meer in Azië, 

Europa en Noord-Amerika. Sinds 

2009 werkt hij op het hoofdkan-

toor in Schindellegi, waar hij 

onder meer de wereldwijde 

fi nanciële en controllingproces-

sen standaardiseerde.

De nieuwe 

verkeersminister 

van Duitsland 

heet Alexander 
Dobrindt. De 

CSU’er lost in het 

nieuwe kabinet 

van bondskanselier Angela 
Merkel zijn partijgenoot Peter 
Ramsauer af. De 43-jarige 

Dobrindt was secretaris-generaal 

van zijn partij, die nu samen met 

het CDU en de SPD een nieuwe 

regering vormt. De afgestudeer-

de socioloog Dobrindt was als 

secretaris-generaal van de CSU 

de opvolger van Karl-Theodor zu 
Guttenberg. 

Pim de Lange, 

achttien jaar lang 

algemeen 

directeur Stena 

Line, heeft tijdens 

zijn afscheidsre-

ceptie een 

Boeganker gekregen van het 

Havenbedrijf Rotterdam. De 

onderscheiding wordt slechts 

enkele malen per jaar uitgereikt 

aan personen die gedurende vele 

jaren een vitale bijdrage hebben 

geleverd aan de Rotterdamse 

haven.  De Lange werd in 2002 

benoemd tot havenman van 

Rotterdam. 

Aad van Daalen, mede-oprichter 

van Transportcentrum Westland 

en mede-directeur bij Van Daalen 

Transport, heeft na twintig jaar 

voorzitterschap de voorzittersha-

mer overgedragen aan Aris van 
Daalen. De nieuwe voorzitter 

van het agrologistiek bedrijven-

centrum zal het belang van een 

goed functionerende logistieke 

sector blijven onderstrepen. 

PERSONALIA

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/NTIntelligence/personalia.aspx

Horlogemerk Ice-Watch inves-

teert 6 miljoen euro in een nieuw 

logistiek centrum in Bastenaken. 

Het moet een Europees centrum 

voor opslag en distributie worden 

van meer dan 6.000 vierkante 

meter. 

Speksnijder Transport uit 

Bodegraven heeft dit jaar vijftien 

nieuwe Volvo’s FH in gebruik 

genomen. Het bedrijf is specialist 

in ‘ just-in-time’ distributie van 

koel- en diepvrieslevensmiddelen 

en van doe-het-zelf artikelen. 

Vanuit het distributiecentrum in 

Bodegraven belevert Speksnijder 

alle fooddistributiecentra in 

Nederland en Vlaanderen. De 

vijftien nieuwe trucks zijn ter 

vervanging van oudere Volvo-

modellen in het wagenpark. 

Van Uden Logistics is beloond 

met vier sterren van de Europese 

erkende certifi cering Ecostars 

voor de inspanningen op het 

gebied van schoon en duurzaam 

vervoer. Op alle criteria voor 

schoon vervoer werd positief 

gescoord: brandstofmanage-

ment, rijvaardigheidsontwikke-

ling, routeplanningssystemen, 

voertuigselectie en preventief 

onderhoud, voertuigcontroles, 

voertuigoptimalisatie. 

Palletvrachtvervoerder Pallet-
ways heeft de Global Freight 

Innovatie Award gewonnen voor 

hun track en trace systeem, 

Palletways Archway Scanning 

Systeem (PASS). Dit systeem 

scant en fotografeert elke pallet 

automatisch. Binnen het distribu-

tienetwerk worden dagelijks 

30.000 pallets verwerkt. 

De Air Division van Ritra Cargo 
Holland heeft een compleet 

hekwerk inclusief goals naar 

Florida vervoerd voor het eerste 

Amerikaanse Johan Cruyff Court: 

vijftien pallets, 8.800 kilo en 42 

kubieke meter. Een zeilentrailer 

en deel van een bakwagen waren 

nodig voor het transport. Het 

transport vond plaats in samen-

werking met Kales (GSA TNT 

Cargo), PMT, WFS, Nagel Trans-

port en Aries Global Logistics.
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PETER COLON
www.bciglobal.com

Na een voorzichtig begin afgelo-
pen jaren, tuimelen de aanbie-
dingen van webshops inmiddels 
over ons heen. De reclameblok-
ken van de commerciële omroe-
pen bestaan zo langzamerhand 
voor meer dan de helft  uit com-
mercials voor internetaankopen. 

Opvallend voor ons logistici is 
dat hier ook steeds meer logistieke beloft en aan de po-
tentiële consument gedaan worden. Beloft en die soms 
moeilijk waar te maken zijn. Voor 17.00 uur besteld? 
Morgen leveren. Voor 23.00 uur besteld, idem dito. En 
bestel je voor meer dan een relatief laag bodembedrag, 
dan is het bezorgen zelfs gratis.

De boodschap die hiervan uitgaat is helder. Het vervoer 
van je aankopen naar de voordeur is simpel te organi-
seren en kost niets! Ook als je meer kwaliteit wil (later 
bestellen), hoef je niet meer te betalen. Het lijkt er op dat 
normale economische wetten niet van toepassing zijn 
in de weblogistiek. 

De werkelijkheid is natuurlijk anders, de kosten zullen 
ergens in de keten gedragen moeten worden. Feit is dat 
de logistieke partijen die in deze keten actief zijn grote 
uitdagingen moeten overwinnen, zeker in de aanloop 
naar de komende feestdagen. Ondanks al deze inspan-
ningen kan deze logistieke operatie natuurlijk niet gra-
tis uitgevoerd worden, maar kostenbeheersing en effi  -
ciency van processen staan inmiddels op een bijzonder 
hoog niveau. Dagelijks leveren de orderpickers, expedi-
tiemedewerkers, planners en chauff eurs geweldige pres-
taties, wat het gewone publiek grotendeels ontgaat. In 
deze donkere dagen voor Sinterklaas en Kerst dus een 
grote pluim voor de mensen om wie het draait.

De maatschappelijke betekenis van weblogistiek moet 
overigens niet onderschat worden. Ondanks alle auto-
matisering is dit een sector waar geweldig veel werkge-
legenheid wordt gecreëerd. Dit zowel in e-fulfi llment als 
bij de transportoperatie. Een nieuw DC van Amazon le-
vert zo maar tweeduizend nieuwe arbeidsplaatsen op. 
Het is daarom niet voor niets dat steeds meer logistieke 
hotspots duidelijk inzetten op het aantrekken van 
weblogistieke activiteiten als nieuwe drager voor econo-
mische groei. De timing hiervoor is goed. Veel keten-
partijen zijn nu aan het nadenken over hun webstrate-
gie. Retailketens bijvoorbeeld over een bricks-and-clicks 
formule en logistieke dienstverleners over hun rol in de 
keten. Maar de sterke focus op kostenbeheersing en gra-
tis diensten hebben ook een keerzijde. Zie bijvoorbeeld 
de negatieve verhalen over het arbeidsklimaat in de 
Amazon DC’s.

In een snel tempo zal ook weblogistiek volwassen moe-
ten worden. De grote keuzes worden nu gemaakt en de 
shake-out zal binnenkort volgen. Dan wordt ook duide-
lijk wie de winnaars worden en wie de verliezers. ‘Gra-
tis’ aan huis bezorgd zal dan ook een echo uit het verle-
den worden, ook deze kosten moeten immers opgebracht 
worden. 

Gratis transport? Laat 
me niet lachen...

AGENDA
Trucks EindejaarsFestijn 
26 t/m 28 december  

Voor de vierde achtereenvolgende 

keer vindt dit Trucks EindejaarsFestijn 

2013 plaats. De laatste dag begint 

met een recordpoging voor het groot-

ste truckersontbijt ooit. Locatie: Bra-

banthallen ’s-Hertogenbosch. 

• www.truckseindejaarsfestijn.nl 

Telematicadag voor binnenvaart
30 december  

Deze dag wordt jaarlijks georgani-

seerd door Bureau Telematica Bin-

nenvaart, KSCC Schipperscentrum, 

Autena Marine, Nefkens Advies, 

Weekblad Schuttevaer en Rijkswater-

staat. Toegang is gratis. 

• www.binnenvaart.org 

InfraTech Duitsland
15, 16, 17 januari 2014 

Vakbeurs voor grond-, weg- en water-

bouw, water & afvalwater, openbare 

ruimte, verkeer & mobiliteit. Het zijn 

drie vakbeurzen onder één dak: Infra 

Tech Duitsland, Deubaukom en 

DCONex. 

• www.messe-essen.de 

STC-Group Bedrijvendag 
24 januari 

Vrijwel alle locaties van de STC-Group 

(Rotterdam, Brielle, Katwijk en Stel-

lendam) openen de deuren voor het 

bedrijfsleven uit de maritieme, logis-

tieke, procestechnologische en ha-

vensector. 

• www.stc-bv.nl/bedrijvendag

Rail & Logistiek 2014 
4 februari  

Event over relevante ontwikkelingen 

in spoorgoederenvervoer en kansen 

van rail in logistiek. Onder leiding van 

Ad Toet (Koninklijk Nederlands Ver-

voer). Met sprekers uit Nederland, 

Duitsland en België. 

• www.raillogistiek.com 
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H
et heeft  een lange tijd ge-
duurd. Er is meer dan een 
jaar verstreken sinds de 

eerste rij-impressie van de DVZ 
met een nieuwe Volvo FH. Maar nu 
stond er voor korte tijd een FH met 
460 pk en Euro VI-emissietechno-
logie voor testritten op de DVZ-
testbaan ter beschikking. De 2.300 
Nm sterke motor voldeed zowel 
aan de vollast- en de deellastmetin-
gen bij enigszins natte weersom-
standigheden. Zo lag de luchttem-
peratuur tussen 10 en 16 °C, met 
windkracht 3 uit een voornamelijk 
zuidelijke richting. 
De onder deze omstandigheden be-
haalde verbruikswaarden met 34,0 
l/100 km op volle capaciteit en 26,8 
l/100 km op halve capaciteit op de 
koppelschotel dienen zeker van twee 
kanten beschouwd te worden. Aan 
de ene kant was 34,0 l/100 km ten tij-
de van de oude te vervangen Euro-V-
emissienorm voor een 40-tonner uit 
de 2300 Nm-league een eervol resul-
taat. Hetzelfde geldt voor de deel-
lastwaarde. 

Testbanen
Aan de andere kant zijn sinds ruim 
een jaar de eerste Euro-VI-vracht-
wagens van Mercedes-Benz op de 
weg te vinden. Sinds deze trucks in 
de wagenparken en op de testbanen 
van de vakmedia te vinden zijn, is 
het duidelijk: Euro VI-vrachtwagens 
verbruiken niet meer, maar eerder 
minder diesel dan de minder schone 
voorgangers.
De Mercedes-Benz Actros 1843 
heeft  in De DVZ-test met 32,3 l/100 
km een zeer goed verbruik gepresen-
teerd, de TGX 18.480 van MAN 

Volvo FH 
moet een 
inhaalslag 

maken
Met de nieuwe FH wil Volvo Mercedes-Benz 

uitdagen. Maar ondanks enkele technische 

fi nesses is er nog een lange weg te gaan.

scoort 31,9 l/100 km en is nog een 
beetje beter. En ook de Stralis 460 
van Iveco is met 33,0 l/100 km zeer 
zuinig. De Volvo met een resultaat 
van 34 l/100 km ligt daar duidelijk 
boven - zelfs als de weersomstandig-
heden iets slechter waren dan bij de 
concurrentie. Het Zweedse merk 
kan echter een beetje vooruitgang 

boeken. In het Euro V-verleden is 
het immers geen enkele Volvo gelukt 
om te scoren met een uitstekend 
brandstofverbruik. Zo ligt het ge-
middelde van alle sinds 2009 geteste 
Zweden-vrachtwagens uit Göteborg 
bij 35,0 l/100 km. Tegen deze achter-
grond is de 34,0 l/100 km voor de 
nieuwe Volvo FH 460 Euro VI een 

Verbruik

verbruikt de Volvo FH 460 Euro 
VI bij maximale gewichtscapaci-
teit.

Snelheid

bereikt de 40-tonner op het 
testterrein gemiddelde  
rijprestaties die in het midden 
van de vergelijkingsklasse 
liggen. 

Kosten

kost de Volvo FH 460 Euro-VI als 
40-t-vrachtwagen-combinatie 
- meer dan een Actros met 510 
pk en Gigaspace-cabine.

34,0 l

72,5 km/u

81,5 ct/km
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behoorlijk resultaat. 
Minder overtuigend is het vastge-
stelde verbruik van AdBlue. De test-
evaluatie komt op 2.7 l/100 km of 8,2 
procent dieselverbruik na voltooiing 
van de testritten. Voor een voertuig 
dat naast het SCR-component ook 
nog de complexe en de minst zware 
uitlaatgasrecirculatie (EGR) ge-
bruikt om de  uitstoot van verontrei-
nigende stoff en te verminderen, is 
dat volgens de huidige stand der 
techniek duidelijk te veel. 
Ter vergelijking: de Iveco Stralis 460, 
die zonder gebruik van uitlaatgasre-
circulatie voldoet aan de Euro VI-
norm, voldeed in de volbeladen test 
met 1,8 l katalytische vloeistof per 
100 km. Dat is een verhouding van 
5,5 procent en in de onderste regio-
nen van het bereik.
Het lijkt er bijna op alsof Volvo met 
de Euro VI-motor van FH 460 nog 
niet helemaal klaar is. Want ook het 
als verbruikskiller geroemde GPS-
gebaseerde cruise control systeem 
Ì-Seé  weet nog lang niet te overtui-

gen. Op veel gedeelten van de DVZ-
testbaan was een bestuurder nodig, 
omdat het systeem de potentiële be-
sparingen niet altijd ten volle benut. 

Ideale rijstijl
Op de resultaten van de DVZ-test 
heeft  de zwakte van het I-See-sy-
steem echter geen eff ect, omdat elke 
afwijking van de ideale rijstijl on-
middellijk gecorrigeerd werd. Er 
was daarentegen geen hulp wat be-
treft  de kostenspecifi catie. 
Met name de door de importeur ge-
weigerde specifi catie van het leaseta-
rief is bij deze test een struikelblok, 
dat ook niet met een door de redac-

tie van DVZ berekende vervan-
gingswaarde uit de wereld kan wor-
den geholpen. Dus rijdt de Volvo 
met een kostprijs van 81,5 cent/km 
(gewogen gemiddelde ) veel duurder 
dan de rest van zijn klasse.  Voor 
deze prijs kunt u zich zelfs op een 
Mercedes Actros met de 510-pk-mo-
tor en Gigaspace-cabine trakteren

Rijcomfort
Dan over naar sterke punten: de FH 
biedt een ongeëvenaard rijcomfort. 
Met name het subjectieve geluidsni-
veau is van een eigen klasse. 
Of de zeer sterke tractiemotor, die in 
combinatie met het beroemde I-
Shift  transmissiecircuit ook in de 
nieuwe editie van de FH het cijfer 10 
verdient. Wanneer de testauto een 
hydro-dynamische retarder aan 
boord gehad zou hebben, had je zelfs 
kunnen spreken van de best moge-

lijke rijharmonie. De traploos ver-
stelbare levensduur past echter niet 
in de productstrategie van Volvo. 
Niets nieuws vanuit Göteborg wat 
betreft  dit punt dus. Maar de ophan-
ging, remmen en de stuurinrichting 
zijn overtuigend. In een twee-assige 
vrachtwagen, het Europese stan-
daardvoertuig voor vervoer over 
lange afstand, is de eveneens  aange-
boden  onafh ankelijke wielophan-
ging zonder twijfel overbodig. 
En met zijn nieuwe cabine, die licht 
en comfortabel ingericht is, doet de 
nieuwe Volvo voor vervoer over lan-
ge afstand alles goed. Ook de service 
is nu gemakkelijker met de hand, 
omdat sommige eigenaardigheden 
van de Zweedse vrachtwagen ter zij-
de zijn gezet ten gunste van nieuwe 
oplossingen. 

De Volvo FH 460 Euro VI moet nog een 

inhaalslag maken, aldus DVZ-tester 

Hans-Jürgen Wildhage.

Première mislukt - zelden liet de eerste individu-
ele test van een nieuw model vrachtwagen zo’n ge-
mengd beeld achter. Het dieselverbruik van de 
nieuwe Volvo FH in Euro-VI-uitvoering is welis-
waar duidelijk lager dan die van het vorige model, 
maar zet echter geen nieuwe norm. Tegelijkertijd 
valt het hoge AdBlue-verbruik van bijna 3 l/100 
km op. Zo bevindt zich dit voorheen weinig ko-
steneff ectieve bedrijfsmiddel zich plotseling in een 
dimensie, waar er rekening mee moet worden ge-

houden. De theorie gaat er immers van uit dat een 
Euro VI-motor met een laag gedoseerde uitlaat-
gasrecirculatie - of, zoals bij de Iveco Stralis zon-
der dit - weliswaar meer Adblue nodig heeft , maar 
veel minder diesel verbruikt. De betere effi  ciëntie 
moet het mogelijk maken.

Middelmatig
Bij de nieuwe Volvo FH gaat dit helaas niet op: ver-
bruik van AdBlue hoog, dieselverbruik middel-
matig. Zelfs de handige snelheidsregelaar ‘I-See’ 
die het verbruik op lange termijn moet verminde-
ren, kon niet echt overtuigen. Maar al te te vaak 
koos het systeem voor een suboptimale keuze wat 
betreft  het schakelen. Wie een laag brandstofver-

bruik wil realiseren, moet het systeem soms hand-
matig ondersteunen. De nieuwe cabine maakt ech-
ter een absoluut goede indruk. Het lichte interieur 
zorgt voor een aangename ambiance.
Bij het besturen maakt het goede allround zicht 
een positieve indruk; de slechte spiegelbehuizing 
van de eerste FH-serie is meteen vergeten. Hoewel 
snelheidsmeter en toerenteller niet traditioneel 
opgesteld zijn, is de nieuwe lay-out heel prettig. 
Extra’s zoals de dynamische lichtverdeling van de 
xenon-lichten, de rijbaanassistent of de autonome 
noodrem, zouden de klanten van Volvo in het 
boodschappenlijstje van opties op moeten nemen. 
Hoewel men daar geen kosten-baten-analyse van 
kan maken, verhogen ze de veiligheid.

HANS-JÜRGEN WILDHAGE, DVZ

Het doel is in zicht, maar (nog) niet bereikt

 De instap in de cabine is eenvoudig 
dankzij grote optredes en de wijd geopen-
de deur.

 Lichtspel: De nieuwe LED-achterlichten 
van de vrachtwagencombinatie zijn bijna 
failsafe.

 Opgeruimde werkplek: De ontwerpers 
hebben de werkplek overzichtelijker ge-
maakt. Trays en instrumenten zijn prak-
tisch georganiseerd

 Plaats genoeg: Dankzij de steil staande 
voorruit is er aanzienlijk meer opslagruim-
te beschikbaar dan in het vorige model.

 De motor is gemakkelijk te bereiken 
wanneer de cabine gekanteld is. Zeer 
goed opgelost is de huisvesting van de 
aansluitingen.

 Het rijcomfort van de FH 460 laat niets 
te wensen over. De aandrijfl ijn is perfect 
afgestemd, de rijgeluiden zijn nauwelijks 
merkbaar.
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VOLVO FH 460 EURO VI
Brandstofverbruik - Bedrijfskosten

Testvoertuig
Euro VI 

vergelijking
Basisgegevens Vermogen (PK) 460  453

 Nominaal draaimoment 2300  2240 Nm 
 Levensduur  48  Maanden  

 Kilometerstand voertuig  125.000   km/Jaar

 Kilometerstand Snelweg

 Tolheffi ng  100.000  km/jaar

 Bedrag leasing en 
 onderhoud/full service 1848,00  1826,20 EUR/mnd
 Banden  56,25  EUR/mnd  

 Snelwegtol  15,50  ct/km 

 Prijs diesel  1,26  EUR/l 

 Prijs Adblue  0,60  EUR/l

Brandstof-verbruik Testverbruik  
34,0  33,4  l/100 km Volbeladen

 Snelweg in totaal  32,9  32,3 l/100 km 
 Snelweg licht                                   25,8  25,0  l/100 km 

 Snelweg middelzwaar 33,2  33,2  l/100 km 

 Snelweg zwaar 46,3  44,8  l/100 km 

 Bergtest 112,9   106,6   l/100 km 

 Minimaal verbruik  23,5  22,7  l/100 km 

 Landweg  38,8    38,3  l/100 km  

 Verbruik Adblue   2,7    0,9  l/100 km

 CO2-Emission 

 (laadvermogen gebaseerd) 35,9   35,3  g/tkm

 Testverbruik  
26,8    26,4        l/100 km Deelbelading  

  Snelweg in totaal   26,0   25,7 l/100 km 
 Snelweg licht  21,6   21,4  l/100 km 

 Snelweg middelzwaar   26,0    26,2 l/100 km 

 Snelweg zwaar    34,8       33,3  l/100 km 

 Bergtest  83,0   77,2  l/100 km 

 Minimaal verbruik 19,3    20,3  l/100 km 

 Landweg   30,1  29,6  l/100 km 

 Verbruik Adblue 2,1   0,7   l/100 km

 CO2-Emission 

 (laadvermogen gebaseerd) 57,0    56,3   g/tkm

Bedrijfskosten Totaalkosten  
0,815  0,794 EUR/km volledige belasting 

 Vaste kosten per
 inzetdag 125,43  124,34 EUR/dag
 Vaste kosten per km 0,241  0,239 EUR/km

 Variabele kosten per km 0,574  0,556 EUR/km

 Totaalkosten
 Deelbelading 0,720  0,706 EUR/km
 Vaste kosten per
 inzetdag 125,43  124,34 EUR/dag
 Vaste kosten per km 0,241  0,239 EUR/km

 Variabele kosten per km 0,480  0,467 EUR/km
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QUOTE VAN DE WEEK

Dat is pas verkassen
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Bob Moelker, 
alias 
Tattoo Bob 
in het AD 

DHL ziet ze vliegen

Ook de logistiek heeft  de 
drone ontdekt. Die brengt 
pakjes snel naar de klant.

In de logistiek zien ze ze vliegen. 
Webwinkel Amazon en expresver-
voerder UPS kijken serieus naar 
drones, onbemande vliegtuigjes 
voor het thuisbezorgen van pakjes. 
DHL is zelfs al een proef begonnen. 
Wie vorige week aan de oever van de 
Rijn stond in de buurt van Bonn, had 
de DHL-drone, Paletkopter ge-
naamd, de rivier kunnen zien over-
vliegen. De lading bestond uit een 
pakketje met medicijnen die het aan 
de ene kant van de Rijn bij de apo-
theek had opgehaald om het aan de 
andere kant bij het depot van DHL 
af te leveren.
Toch moeten we mogelijkheden van 
de drone in het pakjesvervoer niet al 
te hoog aanslaan. Ook de autoritei-
ten kijken natuurlijk met argusogen 
toe. Stel je voor dat ons luchtruim 
straks wordt gevuld door duizenden 

 DRONE  Logistiek stort zich op onbemand vliegtuig

drones die maar wat door elkaar 
heenvliegen, soms hun pakje op ons 
hoofd laten vallen of na een botsing 
zelf neerstorten in parken, op kin-
derspeelplaatsen of gewoon op de 
openbare weg.

Irak
Het gebruik van drones is in ons we-
relddeel, anders dan in Afghanistan, 
Irak en andere roerige landen ver 
weg, streng gereguleerd. DHL moest 
voor de uitvoering van zijn proef bij 
Bonn bijvoorbeeld voldoen aan de 
bepalingen van het recht van Noor-
drijn-Westfalen. Wie in die deelstaat 
een drone wil laten opstijgen, moet 
daarvoor een vergunning aanvra-
gen bij de districtsregering in Düs-
seldorf of Münster. Die kijkt of er 
een bedrijfsmatig aspect aan de dro-
nevlucht vastzit of dat het alleen 
maar gaat om een wat groter uitge-
vallen speeltje.
De piloot die de drone op afstand be-
stuurt, moet kunnen aantonen daar-
in ‘geoefend’ te zijn. Men dient ook 

verzekerd te zijn voor het risico dat 
de drone door een ongelukkige ma-
noeuvre schade aan derden toe-
brengt. De drone mag met inbegrip 
van de lading niet meer wegen dan 
vijf kilogram en maximaal tot hon-
derd meter opstijgen. Er mag ook 
niet boven grote groepen mensen 
worden gevlogen en landeigenaren 
van het gebied waarover de drone-
vlucht zal worden gemaakt, moeten 
toestemming geven.

Films
Overigens gaf de districtsregering in 
Düsseldorf de afgelopen drie jaar al 
190 algemene en 70 bijzondere ver-
gunningen uit voor het vliegen met 
drones. In alle gevallen was een be-
drijf in het spel, zoals fi lmmaat-
schappijen, makelaars- en ingeni-
eursbureau en dergelijke. Daarmee 
was het in het luchtruim ook tot 
domtorenhoogte al aardig druk, in 
Noordrijn-Westfalen.

‘Die zeelieden gingen eerst 
naar de vrouwtjes, dan de 
kroeg en als ze bezopen 
waren, kwamen ze naar 
Tattoo Bob.’ Schippersvrouwen hijsen de vlag 

voor de actie van het Glazen Huis
Je bent vrouw van een binnen-
schipper of je bent het niet. Actie! 
Maar niet voor zichzelf, nee: voor 
het Glazen Huis. 

Het mag dan wel alle zeilen bijzetten 
zijn voor de binnenschippers om 
nog een belegde boterham bij elkaar 
te varen, er blijkt toch nog ruimte 
voor compassie met de niet-varende 
medemens. 
Een groep Vrouwen in de Binnen-
vaart (VIB) is een actie begonnen 
om zoveel mogelijk geld op te halen 
voor de actie 3FM Serious Request. 
Dat melden Penelope Broos, Jose 
Steneker, Jolanda Rochat en Paula 
van der Hoek op de site van 3FM Se-
rious Request. U weet wel, dat be-
roemde Glazen Huis waar al even 
beroemde dj’s zich vrijwillig laten 

SERIOUS REQUEST

opsluiten om met een lege maag 
plaatjes te draaien, allemaal voor het 
hogere doel. Een initiatief dat elk 
jaar leidt tot een explosie aan chari-
tatieve creativiteit. Gepaard gaande 
met welkome publiciteit, dat kan 
ook weer niet ontkend worden. 
De verwachtingen liegen er dus niet 
om. Een Glazen Schip?  De dames 
hebben een ander plan. Ze willen 
vlaggen verkopen met daarop het 
logo van hun vereniging VIB. 

Very Important Babies
Per verkochte vlag maken de vrou-
wen een bedrag over op de rekening 
van 3FM Serious Request Very Im-
portant Babies. De vrouwen zijn be-
scheiden en hopen 400 euro bij el-
kaar te krijgen. Dat moet lukken, 
zou je zeggen.  

Ook de Maritieme Academie Har-
lingen zamelt geld in voor de jaar-
lijks terugkerende actie van radio-
zender 3FM. Hiervoor roeiden 
studenten van de opleiding deze 
week gedurende drie dagen en twee 
nachten met drie vletjes over de Frie-
se vaarten, meren en kanalen. Niet 
geheel toevallig, die locatie.
Het Glazen Huis, waar drie 3FM-dj’s 
tot kerstavond in opgesloten zitten 
zonder eten, staat dit jaar namelijk 
in Leeuwarden. Tegen betaling voor 
het goede doel draaien ze aange-
vraagde platen. Het doel van de actie 
van dit jaar is aandacht vragen voor 
kinderen die sterven door diarree. 
En daar gaan we verder niet luchtig 
over doen, dat is een nobel streven, 
zo oordeelt ook de Marge-redactie 
unaniem. | PW

In de Rotterdamse haven, waar Scroo-
ge het meestal van Marley wint, is de 
kerstgedachte neergestreken. ECT-
baas Jan Westerhoud toog met een ver-
zoenende minicontainer van chocola-
de naar haventopman Hans Smits en 
liet hem weten af te zien van de claim 
van bijna één miljard euro, die ECT 
eerder indiende tegen de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte. Het bedrag was de 

becijfering van de schade die ECT zou lijden door de enorme 
uitbreiding van de Rotterdamse containeroverslagcapaciteit. 
Maar Westerhoud wil de claim wel intrekken, mits er een ‘op-
lossing’ komt voor zijn probleem.

Tevreden koerde de vredesduif, een friet van Bram Ladage in 
de snavel, op het dak van het Havenbedrijf. Wat die door ECT 
gewenste ‘oplossing’ moet worden, is overigens nog hoogst 
onduidelijk. Meestal is in Rotterdamse havenkringen geld 
zelf de aangewezen oplossing. Liefst meteen maar een mil-
jard. Des te verdachter dus dat het bedrijf van Westerhoud 
daar nu wel buiten lijkt te kunnen. ‘Verdeel het maar onder 
de armen’, zou hij zelfs, binnen de veilige muren van het Ha-
vengebouw, tegen Smits hebben geopperd.

Onwillekeurig ga je even meedenken met de heren. Het aan-
trekken van extra trafi eken kunnen we voorlopig vergeten. 
Rotterdam is nog lang niet hersteld van de naweeën van de 
crisis. De nieuwe rotatieplannen van P3, de samenwerking 
van de mondiale top drie van containerrederijen, zijn zelfs 
niet bepaald in het voordeel van de Maasstad. Een Amster-
dams ACT-scenario, waarin nu en dan een kraan hier en daar 
een container van de kade oppikt of van het schip tilt, kan ook 
de bedoeling niet zijn.

Denk even ‘out of the box’, zoals welbespraakte managers dat 
noemen. Iets boven Rotterdam ligt het Westland zichzelf en 
zijn omgeving in de weg. Er komen dure wegen om deze re-
gio, met zijn Glazen Stad van kassen, beter op de haven aan 
te sluiten. Er moeten diensten met binnenschepen in het le-
ven worden geroepen om niet alle groente en fruit over de weg 
naar de haven te vervoeren. Verhuis dus dat hele Westland 
naar de Tweede Maasvlakte. Alle problemen in één keer 
duurzaam en afdoende opgelost. Dat is pas verkassen.
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