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‘Gewoon waardeloos, zo’n 
geschil met een van je 
grootste klanten’

HUTS ONTHUTST

Evenwichtsoefening 
met lege containers

Puzzelen in de cabine 
met Ploeger-chauffeur

10 18DOSSIER CONTAINERS

‘Havenarbeider pakt geen 
beha’s en hartkleppen in’

2 EFFICIËNT RIJDEN

8

HANS SMITS TELT AF

Gent wordt steeds multimodaler
BINNENVAART
Voor het eerst werd van alle lading die aan de 
landzijde van en naar de haven van Gent wordt 
vervoerd, de helft met binnenschepen getranspor-
teerd. Het binnenschip heeft in dit vervoer de 
vrachtauto verdrongen naar de tweede plaats. Over de 
weg gaat nog 42% en de overige 8% gaat over het 
spoor. Gent heeft nu één belangrijk doel al gehaald 
dat de haven zich voor 2020 had gesteld: dat 50% van 

het landvervoer over de 
binnenwateren plaats-
vindt. Het andere doel - 
15% met de trein - wordt 
echter nog een hele hijs. 
Tot dusver verloor het 
spoor lading.

HAVEN
De Raad van State in België heeft een deel van het 
gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding 
van de Antwerpse haven geschorst. De uitbreiding op 
de Rechteroever komt niet in het gedrang, de verdere 
uitbouw van de haven op Linkeroever loopt wel 
vertraging op. De schorsing kwam er omdat de Raad 
van State oordeelt dat natuurontwikkeling moet 
voorafgaan aan de havenontwikkeling, zoals Europa 
dat wil. Het GRUP lijkt daarvoor onvoldoende 
garanties te bieden en moet worden aangepast. De 
Antwerpse havenschepen Marc Van Peel reageerde 
teleurgesteld omdat de havenuitbreiding vertraging 
oploopt.

Streep door uitbreiding Antwerpen
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was maandag 
de stand van 
de Trans-
portindex.  De 
laatste 
maanden is 

vooral het landvervoer - wegvervoer, binnenvaart - aan 
een opmars bezig. De indices van die twee modalitei-
ten zitten al geruime tijd boven de 100. Dat is in het 
wegvervoer de afgelopen jaren maar heel weinig 
voorgekomen. In de binnenvaart zelfs nog niet. 

95,55
HERSTEL IN LANDVERVOER

‘DHL misleidt klant bij luchtvrachttoeslag’
ken ze dat in eigen zak? Duidelijk is dat de 
toeslagen oneigenlijk worden gebruikt.’
DHL herkent zich niet in de klacht, maar 
wijst er op dat ‘het allergrootste deel’ van 
de maatschappijen nu het ‘chargeable ge-
wicht’ hanteert. ‘Voor ons was het omslag-
punt toen de grootste marktspeler op 
Schiphol, KLM, de overstap maakte. Dan 
kom je aan een bepaalde kritische massa.’
DHL staat niet alleen. Ook Expeditors is 
overgestapt naar volumegewicht als basis, 
maar compenseert de verladers deels door 
de brandstofh effi  ng te reduceren met 0,05 
cent per kilo. | JOHN VERSLEIJEN

DHL Global Forwarding heft  sinds kort 
de brandstof- en securitytoeslagen voor 
‘alle luchtvrachtzendingen’ op basis van 
het hogere ‘chargeable’ ofwel volumege-
wicht en niet langer het goedkopere actu-
ele gewicht van de zending. 
 
Volgens verladersorganisatie EVO is de 
nieuwe berekeningsmethode ‘vreemd en 
misleidend’ omdat expediteurs bij het in-
nen van de toeslagen in de luchtvracht zich 
contractueel moeten beperken tot de rol 
van doorgeefl uik van de heffi  ngen, die 
door de luchtvaartmaatschappijen worden 

opgelegd voor gestegen brandstof- en vei-
ligheidskosten. ‘Deze heffi  ngen dienen één 
op één te worden doorberekend aan de 
klanten’, aldus beleidsadviseur Joost van 
Doesburg van de EVO.

Omslagpunt
DHL lijkt nu met de maatregel zelf op de 
stoel van de airline te zijn gaan zitten, ter-
wijl de meerderheid van de maatschappij-
en de toeslag op basis van het veel goedko-
pere actuele gewicht berekent, zegt hij. 
‘DHL misleidt hier zijn klanten. Wat doen 
ze met de extra bedragen die ze innen? Ste-

Verladers reageren 
verdeeld op komst P3

hebben zelfs hun regering opgeroepen om 
er een stokje voor te steken. In verband met 
de vele tegenstrijdige reacties heeft  de FMC 
in haar onderzoek op de pauzeknop ge-
drukt door de top-3 carriers een reeks vra-
gen voor te schotelen. 

Op 17 december stemmen de 
Amerikaanse, Europese en 
Chinese mededingsautoriteiten 
in Washington met elkaar af hoe 
ze op het nieuwe P3 Network van 
Maersk, MSC en CMA CGM 
moeten reageren. 

De afgelopen week werd duidelijk dat de 
vorming van de monsteralliantie de verla-
ders verdeelt. De Federal Maritime Com-
mission (FMC) ontving een veertigtal re-
acties van verladers die P3 een goede 
ontwikkeling voor de sector en hun bedrijf 
vinden. Zij stuurden identieke modelbrie-
ven die hun door de carriers waren be-
zorgd. Er waren echter ook twee verladers 
en vijf verladersorganisaties die wezen op 
het gevaar van monopolievorming. 
Ook de Grimaldi-dochter ACL is zeer be-
zorgd over de mogelijke komst van P3. An-
drew Abbott, de ceo van deze rederij die 
vijf conro’s inzet op de trans-Atlantic, stelt 
dat dergelijke consortia te machtig worden 
wanneer ze havens en terminals kiezen of 
andere diensten inkopen. Hun koopkracht 
verstoort de markt omdat individuele re-
derijen er niet tegenop kunnen. 

Stoppen
Volgens Abbott hebben kleine carriers de 
keuze tussen aansluiting bij een grote alli-
antie of ermee stoppen. In beide gevallen 
verschraalt de keuze voor de verladers en 
dreigen kleinere havens, terminals en weg-
vervoerders te verdwijnen omdat ze niet 
groot genoeg zijn voor de volumes van de 
twee of drie allianties die overblijven.
Eurocommissaris Siim Kallas noemt P3 

wel een zeer goede zaak, omdat de krach-
tenbundeling van de drie grote Europese 
rederijen in zijn ogen een tegenwicht voor 
China vormt. Omdat gesubsidieerde Chi-
nese scheepwerven schepen bouwen voor 
lokale staatsrederijen en te veel nieuwe 
tonnage opleveren, is de concurrentiedruk 
voor de Europese carriers erg zwaar.
De Asian Shippers Council ziet P3 juist 
weer niet zitten en de Chinese verladers 

Rederij ACL heeft een probleem met de enorme koopkracht van grote allianties.

 MEDEDINGING   ACL waarschuwt voor einde kleine carriers en terminals

STEFAN VERBERCKMOES
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POSTNL STAPT DEELS UIT TNT

PostNL heeft de helft van zijn belang in TNT Express 
voor 507 miljoen euro verkocht. Het postbedrijf heeft 
zich verplicht de resterende aandelen (14,8%) voor 
minstens een half jaar aan te houden. De koers van 
het aandeel TNT (zie grafi ek) daalde door de verkoop.
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Topman Fernand Huts (63) van 
Katoen Natie in Antwerpen heeft  
een hooglopend confl ict met de 
vakbonden, die eisen dat de 850 
werknemers van dochterbedrijf 
Logisport onder het havensta-
tuut (cao) worden gebracht in 
plaats van het bediendenstatuut, 
dat nu van kracht is.

Hoe groot is dat verschil in 
loonkosten?
Het gaat niet alleen om de loonkos-
ten, het is een volledig ander sta-
tuut met allerlei andere regelingen. 
Onze werknemers vallen al zo’n 
twintig jaar onder het bedienden-
statuut en willen zelf ook niet van 
statuut veranderen. Dat is mij keer 
op keer verzekerd door de onder-
nemingsraad, waarin ook vak-
bondsafgevaardigden zijn verte-
genwoordigd.

Maar volgens de Belgische 
wet-Major horen mensen die in 
de haven werken, onder het 
havenstatuut te vallen.
Die is alleen van toepassing op 
werknemers die echt havenwerk 
verrichten, containers behandelen 
en 5.000 ton staal in één shift  ver-
stouwen, om maar wat te noemen. 
Ik heb zelf in Antwerpen 750 men-
sen onder het havenstatuut en dat 
blijft  zo, geen enkel probleem. 
Maar Logisport verricht geen ha-
venarbeid, maar logistieke arbeid 
en dus vind ik dat het havenstatuut 
niet van toepassing is. Als we de re-
denering van de bonden volgen, 
zouden werknemers van super-
markt Delhaize in Antwerpen die 
vrachtauto’s lossen, ook onder het 
havenstatuut vallen. Dat zou toch 
knettergek zijn? Dat Logisport in 
de haven zit, betekent nog niet dat 
het een havenbedrijf is. Er zijn zo-
veel bedrijven, die niet het haven-
statuut toepassen, DHL en Deldo 
bijvoorbeeld. 

Wat betekent het voor Logisport 
als het gedwongen wordt het 
havenstatuut toe te passen?
Dat zou het einde van het bedrijf 
betekenen. Havenarbeiders zijn 

twee tot drie keer zo duur als logis-
tieke bedienden. Op hun beurt 
willen die havenarbeiders hele-
maal geen logistieke arbeid gaan 
verrichten. Ziet u een havenarbei-
der die al twintig jaar in de put 
staat, opeens behaatjes of hart-
kleppen inpakken?

U heeft  gedreigd activiteiten naar 
Marseille te verplaatsen. Maar 
volgens de bonden heeft  u een oud 
dossier uit de kast getrokken om 
de zaak onder druk te zetten.
De bonden mogen zeggen wat ze 
graag zeggen, ze zeggen maar. Ik 
zeg u alleen dit, het is mijn ge-
woonte om te doen wat ik zeg. Dat 
hebben we de afgelopen jaren ook 
laten zien. We zijn niet van een lo-
kaal Antwerps bedrijf uitgegroeid 
tot een wereldwijde groep, met ves-
tigingen in 33 landen, door alleen 
binnen de lijntjes te denken. Wij 
trekken ons eigen plan. Dat deden 
we twintig jaar geleden ook al met 
sociale innovatie in de logistieke 
sector toen we voor het bedienden-
statuut kozen. Allee, de tijd van de 
gilden is voorbij hè.

U heeft  bij Europa een klacht 
ingediend tegen het koninkrijk 
België over bpost, dat wel het 
bediendenstatuut mag toepassen. 
Hoe ernstig moeten we dat 
nemen?
Ik verwacht dat de Europese Com-
missie het gelijkheidsbeginsel cor-
rect zal toepassen. Dat 51% van de 
aandelen van bpost  in handen is 
van het koninkrijk België betekent 
niet dat de wet voor hen niet geldt. 
Hoe dat dossier zich zal ontwikke-
len, valt af te wachten. Ik heb het 
punt gemaakt en ik denk dat ik een 
gevoelig punt heb geraakt, maar ik 
blijf er verder tussenuit. Ik ver-
wacht wel dat het snel in behande-
ling wordt genomen.

U schreef ooit het boek ‘Antwer-
pen moet groter worden’. Dit 
confl ict lijkt me niet bevorderlijk 
voor de haven.
Ik denk juist dat een oplossing in 
deze kwestie zeer gunstig zou zijn 
voor Antwerpen. Wij werken ook 
met een paar honderd mensen in 

Gent, waar het toepassingsgebied 
van de wet-Major veel kleiner is. 
Dat is geen enkel probleem. Ant-
werpen zou zeer gebaat zijn met 
een verkleining van het gebied, dat 
door de Vlaamse overheid heel 
ruim is vastgesteld.

In Rotterdam wordt de strijd met 
belangstelling gevolgd…
Och, Rotterdam moet daar niet 
wakker van liggen. Ik begrijp dat 
daar ook een groot confl ict speelt 
en ook in Vlissingen en Terneuzen 
ligt een grote ondernemer over-
hoop met het havenbestuur. We 
zitten nu eenmaal in een span-
ningsveld. Zo bijzonder is dat niet.

ROB MACKOR

‘De bonden mogen zeggen wat ze
graag zeggen, ze zeggen maar’

‘Het is mijn gewoonte

om te doen wat ik zeg’

FERNAND HUTS , CEO KATOEN NATIESpoor niet gebaat bij 
woordspelletjes

FRANK DE KRUIF
frank.de.kruif@nieuwsbladtransport.nl

Het lijken zware jaren te gaan 
worden voor het spoorgoederen-
vervoer in Nederland.  Zes jaar na 
het gereedkomen van de door de 
sector zo gewenste Betuweroute, 
ziet de nabije toekomst er somber 
uit.

Over een deel van de problemen 
op het spoor kunnen we zeggen: 

eerst het zuur, dan het zoet. De aansluiting van diezelf-
de Betuweroute op het Duitse netwerk zorgt voor over-
last en capaciteitsgebrek, maar is op lange termijn 
noodzakelijk voor een adequate spoorverbinding van 
de Nederlandse havens met het Europese achterland. 
Voor het zover is, is het wél zaak dat het goederenver-
voer voldoende ruimte krijgt op de alternatieve routes 
door Brabant en Oost-Nederland. 

Het is aan staatssecretaris Wilma Mansveld om daarin 
heldere keuzes te maken en haar eerdere, nogal alge-
meen geformuleerde uitgangspunt waar te maken om 
het spoor ‘aantrekkelijker te maken voor verladers’. 

Of een prijsverhoging van 5% in 2014 en 20% in 2015 in 
dat streven past, is zeer de vraag. Het principe dat ge-
bruikers van het spoor meebetalen aan het beheer en 
het onderhoud, is redelijk. De notie dat het spoor met 
het wegvervoer en de binnenvaart moet kunnen con-
curreren is dat ook. Als Mansveld de door ProRail voor-
gestelde verhoging van de gebruiksvergoeding steunt, 
is het te hopen dat de vraag niet al te zeer instort. An-
ders, zo mopperen de vervoerders, zijn die investerin-
gen in uitbreiding van de spoorcapaciteit niet eens meer 
nodig.

Een ander varkentje dat Mansveld nog moet wassen, 
heet Keyrail. De huidige beheerder van de Betuweroute 
is genomineerd voor een rol in het goederenvervoer 
over het gehele railnetwerk, maar wat die rol precies is 
en welke gevolgen dat heeft  voor de vervoerders, daar-
over is een babylonische spraakverwarring ontstaan. 
Beheerder? Regisseur? Loket? Makelaar? Het lijken al-
lemaal functies die net zo goed door ProRail kunnen 
worden waargenomen, dat toch al meerderheidsaan-
deelhouder is in Keyrail. De betrokkenheid van de ha-
venbedrijven van Rotterdam en Amsterdam (beide óók 
overheids-NV’s) moet toch op een andere manier te or-
ganiseren zijn.

Aan Mansveld de taak om aan de woordspelletjes een 
einde te maken, waarbij ze ook nog eens oog moet heb-
ben voor Europese ontwikkelingen. Vorige week zette 
Nederland zijn handtekening onder een akkoord om de 
treinpaden op de spoorcorridor Rotterdam-Genua 
(waar de Betuweroute onderdeel van is) Europees toe te 
wijzen. Dat betekent nog een laag waarmee het beheer 
moet worden afgestemd. 

Voor de ontwikkeling van het spoorvervoer is die Eu-
ropese dimensie een goede zaak. Maar laten we het in 
Nederland dan niet al te ingewikkeld maken.
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     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
Keyrail is overbodig

De overheid moet eerder ingrijpen en helpen

Verladers hebben toch ook een verantwoordelijkheid 

De politie moet ze afvoeren 

Laat die Bulgaren hun eigen boontjes doppen 

9 %

22 %

17 %

52 %

Wat te doen met Bulgaarse truckers 
die al een week zonder diesel langs de 
A58 staan?

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 1022 mensen op de stelling van 4 DECEMBER

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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LUCHTVRACHT
Voor het eerst dit jaar laat het 
vrachtvervoer weer een kleine 
groei zien, ook van de beladings-
graad. Het vrachtbedrijf Air 
France, KLM en Martinair zag het 
vervoer bij een nagenoeg gelijk 

gebleven capaciteit met 0,4% 
groei in november van dit jaar. De 
onderliggende beladingsgraad 
steeg in november met een halve 
procentpunt naar 68,7%. Dit her-
stel is hoofdzakelijk toe te schrij-
ven aan de vrachtroutes tussen 
Europa en het Verre Oosten.

Kleine groei Air France, 
KLM en Martinair

LOGISTIEK
Deutsche Post DHL heeft maan-
dag een geslaagde proef gehou-
den met het vervoer van pakjes 
met drones (onbemande vlieg-
tuigjes). Een kleine helikopter, de 
‘DHL Paketkopter’, haalde bij 
Bonn aan één kant van de Rijn een 
pakket met medicijnen op en 
bracht die naar het distributie-
centrum van DHL aan de andere 
kant. Op termijn wil DHL lichte, 
spoedeisende producten, zoals 
medicijnen, door de lucht naar de 
consument brengen. 

DHL doet proef met 
‘pakjesdrone’ 

SCHEEPVAART
Maarten Tromp (43) vertrekt als 
algemeen directeur van Maersk 
Line Nederland en Zwitserland. 
Hij wordt per 1 februari algemeen 
directeur van Van Hessen BV in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Tromp gaf sinds zes jaar leiding 
aan het Nederlandse en Zwitserse 

agenturennetwerk van Maersk 
Line. Het is nog niet bekend wie 
zijn opvolger wordt. Tromp zegt 
uit te kijken naar ‘een nieuwe uit-
daging’.

Maarten Tromp weg  
bij Maersk Line 

SCHEEPVAART
Hapag-Lloyd wil door een reeks 
fusies zijn achterstand qua capa-
citeit op de top-3 carriers inhalen. 
Een eventuele fusie met CSAV zou 
nog niet volstaan. De Duitse rede-
rij bevestigde vorige week dat er 
gepraat wordt met de Chileense 
rederij over een mogelijke krach-
tenbundeling. De ceo van Hapag-
Lloyd, Michael Behrendt, ziet dit 
als de start van een nieuwe con-
solidatieronde. ‘Het is mijn doel 
om aan te sluiten bij de grootste 
drie carriers’, zegt Behrendt.

Honger van Hapag-Lloyd 
na CSAV niet gestild 

KORT

Belgische wegvervoerders moeten 
voor volgend jaar in het binnen-
lands transport rekening houden 
met een kostprijsstijging van om 
en nabij 4%.

Dat blijkt uit berekeningen van het 
Instituut Wegtransport en Logistiek 
België (ITLB). De kostprijsstijging 
komt uit op tussen 3,94 en 4,37%. In 
het internationale vervoer zal de 
prijsstijging schommelen tussen 
2,37 en 3,84%, afhankelijk van de 
bestemming. Het ITLB is daarbij 
uitgegaan van transporten tussen 
België, Frankrijk, Duitsland, Italië 
en Spanje.
De berekeningen zijn gebaseerd op 
een aantal uitgangspunten. Zo wordt 
uitgegaan van een loonindexatie per 

1 januari van 1,01%. Verder wordt 
verondersteld dat de brandstofprijs 
zich blijft ontwikkelen zoals gemid-
deld in de laatste vijf jaar.
Een moeilijkheid vormen de kilo-
meterheffingen in een deel van het 
buitenland. Bekend is dat de tol op 
de huidige Franse tolwegen in febru-
ari met 1,14% wordt verhoogd. Voor 
de tol op Spaanse en Italiaanse we-
gen wordt van een stijging van 2,1% 
uitgegaan.
Onbekend is evenwel nog of en in 
welke mate de Duitse ‘Maut’ zal stij-
gen. Te verwachten is de invoering 
van een eigen tariefgroep voor Euro 
VI-materieel, met een lager tarief 
dan voor ander materieel. De invoe-
ring van de Franse ‘écotaxe’ in 2014 
lijkt van de baan.

Kostprijs in Belgisch
wegtransport 4% hoger

WEGVERVOER

De Rotterdamse containerstuwa-
door ECT zegt ‘geen geld, maar op-
lossingen’ te willen in het al jaren 
slepende conflict met Havenbedrijf 
Rotterdam, waarin hij een claim 
van 900 miljoen heeft ingediend.

Topman Jan Westerhoud deed die 
uitspraak tegenover Nieuwsblad 
Transport in de marge van het sym-
posium ‘Ports & Hinterland’ vorige 
week dinsdag in Rotterdam.
Westerhoud zei verder ‘niet uit te 
zijn op geld maar wel mijn gelijk te 
willen halen’. ECT, onderdeel van 
Hutchison Port Holdings uit Hong-
kong, stelt benadeeld te zijn door het 
besluit van het Havenbedrijf in 2006 
om twee nieuwe concurrenten, 
RWG en APM Terminals, toe te la-

ten op de nieuwe Maasvlakte 2. ECT 
zegt dat het in die procedure geen 
eerlijke kans heeft gekregen en daar-
door bijna een miljard euro schade 
lijdt. 
Westerhouds uitspraak lijkt erop te 
wijzen dat er een akkoord in de 
maak is tussen partijen. Hij ging niet 
in op de vraag op welke termijn hij 
verwacht tot een oplossing te komen 
of hoe die eruit zou zien. Niettemin 
is de timing opmerkelijk tegen de 
achtergrond van de door Havenbe-
drijf Rotterdam-topman Hans Smits 
in besloten kring geuite verklaring 
dat hij het oplossen van de slepende 
claimzaak voor zijn vertrek als een 
erezaak beschouwt.

ECT ‘hoeft geen geld 
maar wil oplossingen’

CONFLICT
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FRANK DE KRUIF

Spoor wordt fors duurder
 KEYRAIL  Discussie over rolverdeling op het Nederlandse spoor laait op

De subsidie die goederenvervoerders ontvangen, komt in 2014 te vervallen.  

De andere oppositiepartij, D66, wil 
bij monde van Stientje van Veldho-
ven zo ver nog niet gaan. Wat haar 
betreft is de vorm secundair, maar is 
het wel belangrijk dat er maar één 
aanspreekpunt voor de goederen-
vervoerders komt. Voor haar is be-
langrijk wat er gebeurt bij conflicten 
tussen ProRail en Keyrail. ‘Die vraag 
is nog niet beantwoord’, zei ze bij het 
KNV-debat.
Daar herhaalde bestuurder Jacque-
line Lohle van FNV Spoor tegen de 
voorstellen van Mansveld te zijn. 
‘Keyrail gaat geen bijdrage leveren 
aan het beter benutten van de capa-
citeit.’ De FNV vreest ook dat de 
commerciële belangen die Keyrail 
behartigt, ten koste kunnen gaan 
van de veiligheid.’

Goederenvervoerders op het 
spoor moeten vrezen voor 
een flinke stijging van de 
gebruiksvergoeding. 
 
ProRail wil de infraheffing voor vol-
gend jaar met gemiddeld 5,2% ver-
hogen. Voor 2015 zou er een stijging 
van 25% zijn voorgesteld. 
De voorgenomen stijging van de ge-
bruiksvergoeding kwam donderdag 
aan de orde bij een politiek debat dat 
Koninklijk Nederlands Vervoer 
(KNV) in Den Haag had georgani-
seerd. ProRail bevestigt de verho-
gingen, zij het dat de organisatie ver-
wacht dat die in 2015 met 18% iets 
lager uitvalt dan bij het KNV-debat 
werd gesteld. 
Volgens ProRail is de reden dat in 
2014 de subsidie die goederenver-
voerders ontvangen, komt te verval-
len. In 2015 komt daar op aanwijzing 
van de Autoriteit Consument & 
Markt (ACM) een herziening van de 
gebruikskosten bij, plus het besluit 
van het vorige kabinet om gebrui-
kers van het spoor (passagiers en 
goederen) 50 miljoen euro extra te 
laten betalen, zo laat een woordvoer-
der van ProRail weten. 
Vervoerders toonden zich op het 
KNV-debat verontrust over de ver-
hoging, die komt op een moment dat 
de concurrentiepostie van het spoor-
goederenvervoer in Nederland toch 
al onder druk staat.
Volgens KNV is het spoorvervoer 
van en naar Nederland nu al 10 tot 
20% duurder dan in Duitsland en 
België. Het spoor verliest marktaan-
deel ten opzichte van het wegvervoer 
en de binnenvaart.
KNV heeft bezwaar gemaakt tegen 
de verhoging en de verantwoordelij-
ke staatssecretaris Wilma Mansveld 
(I&M) gevraagd zich erover uit te 
spreken.

Keyrail
Intussen lijkt zich een meerderheid 
in de Tweede Kamer af te tekenen 
voor het voornemen van staatssecre-
taris Mansveld om Keyrail als ‘ke-

tenregisseur’ voor het goederenver-
voer in stand te houden naast 
ProRail als beheerder van het spoor. 
Eerder liet de PvdA al weten steun te 
verlenen aan het plan van Mansveld, 
nu lijkt ook de VVD op dit punt 
overstag te gaan. Tijdens het KNV-

debat zei Tweede-Kamerlid Betty de 
Boer nog steeds tegen twee regis-
seurs en twee loketten  voor de ver-
voerders te zijn, maar geen bezwaar 
te hebben tegen de nieuwe rol die 
Mansveld ziet voor Keyrail, de hui-
dige beheerder van de Betuweroute. 

‘Dan is er maar één loket voor de 
vervoerders, en dat is Keyrail, dat als 
makelaar kan optreden om de be-
schikbare capaciteit op het spoor zo 
goed mogelijk te benutten.’
Daar bracht haar collega Sander de 
Rouwe van het CDA tegenin dat 

ProRail dan nog altijd over de capa-
citeitsverdeling en de tarieven gaat. 
‘Als je Keyrail laat bestaan, hou je al-
tijd twee loketten, en dat is slecht 
voor het goederenvervoer.’ Het CDA 
is er voorstander van om Keyrail als 
zelfstandige organisatie op te heffen.

Als Keyrail blijft bestaan, houd je altijd 
twee loketten voor de vervoerders
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Doordat grote leveranciers nu la-
ding gebundeld aanleveren, kan in 
de bevoorrading van Jumbo fors op 
kosten worden bespaard. Het is 
ook nog eens beter voor het milieu.

Op initiatief van vervoerder Na-
buurs leveren HJ Heinz, Friesland-
Campina, SCA Hygiene Products 
Hero Benelux en Refresco hun la-
ding voor de supermarkten van 
Jumbo gebundeld aan. 
Het is een nieuwe werkwijze, Duplo 
genaamd, naar de stapelbare speel-
goedblokjes. Huisvervoerder Na-
buurs brengt de vracht van de vijf le-
veranciers bijeen in volle vrachtauto’s 
en brengt deze vervolgens naar het 
distributiecentrum van Jumbo in 
Woerden.
Dat doet Nabuurs nu vijf keer per 
week in plaats van voorheen drie 
keer per week. Er kan meer vracht 
worden meegenomen doordat pal-
lets worden gestapeld. Verder kon de 
snelheid van de bevoorrading van 
het distributiecentrum worden op-
gevoerd van 48 naar 24 uur.

Minder uitstoot
Met deze aanpak werd in september 
begonnen onder begeleiding van ad-
viesbureau Pure Birds. Sindsdien 

zijn aanzienlijke voordelen te zien 
geweest. Zo kon de in Woerden aan 
te houden voorraad met 40% wor-
den teruggebracht. De beladings-
graad van de vrachtauto’s van Na-
buurs ging met 30% omhoog. De 
vrachtauto’s maken 35% minder ki-
lometers en ook hun uitstoot van 
broeikasgas CO2 daalde met dat per-
centage.
De proef is dus volkomen geslaagd 
en de partners gaan er dan ook mee 
door. Karel de Jong, verantwoorde-
lijk voor de bevoorradingsketen bij 
Jumbo, kondigt alvast maar aan dat 
dezelfde werkwijze per 1 januari 
aanstaande ook wordt toegepast 
voor het distributiecentrum in Bei-
len. Daarmee kunnen nog meer ki-
lometers worden uitgespaard dan in 
het geval van Woerden, dat veel cen-
traler ligt.
Heinz werkt ook samen met Bavaria 
en Mars. Ze bundelen hun contai-
nervervoer tussen de terminal in 
Cuijk en de Rotterdamse haven en 
laten die samen per binnenschip 
vervoeren. Eind vorig jaar stapte 
Heinz, met zijn productievestiging 
in Elst, voor het vervoer van zijn to-
matenketchup voor de Europese 
markt al over op de binnenvaart 
naar Rotterdam. | FN

Nabuurs en co krijgen 
Jumbo aan de ‘Duplo’

WEGVERVOER

De tol in Oostenrijk gaat op-
nieuw fors omhoog. Het 
transporterende bedrijfsle-
ven ziet zich gebruikt als 
melkkoe.

De Oostenrijkse transportbranche 
voorziet dat de tarieven van de kilo-
meterheffing in dat land volgend 
jaar met gemiddeld ruim 8% zullen 
stijgen. De Wirtschaftskammer 
Österreich heeft berekend dat voer-
tuigen uit de categorie Euro VI 
straks 8,7% meer gaan betalen. EEV-
voertuigen gaan 7,7% meer betalen, 
Euro IV en Euro V 8,8% meer en 
voertuigen uit oudere Euro-catego-
rieën worden per kilometer 7,8% ho-
ger aangeslagen.
De voorzitter van de afdeling Trans-
port en Verkeer van de Wirtschafts-
kammer, Alexander Klacska, stelt 
dat het Oostenrijkse wegvervoer aan 
de tol, in combinatie met hoge ande-
re lasten en de toenemende buiten-
landse concurrentie, langzamer-
hand ten onder gaat. Ze hebben 
steeds minder deel aan de ‘waarde-
schepping’ van het toenemende ver-
keer door Oostenrijk, constateert 
Klacska. Dat zou ook blijken uit het 
feit dat Oostenrijkse vervoerders 
minder tolkilometers rijden dan 
vroeger.

‘Ecologisering’
De nieuwe, forse tariefsverhoging 
wordt door verkeersminister Doris 
Bures gemotiveerd met de term ‘eco-
logisering’van de tarieven. Bij de vo-
rige tariefsverhoging, die dit jaar in-

ging, was dat aan de grotere 
verschillen tussen de diverse Euro-
milieuklassen te zien. Euro IV en V  
gingen 5,77% meer betalen, EEV-
voertuigen ‘slechts’2,74, omdat EEV 

schoner wordt geacht. Voertuigen 
die aan de Euro VI-norm zouden 
voldoen, werd een korting op het ta-
rief van 0,68% in het vooruitzicht ge-
steld. Vreemd genoeg werd het tarief 

voor de categorieën tot en met Euro 
III met 5,32% minder sterk verhoogd 
dan Euro IV en V. Ook nu is van een 
tariefspreiding naar milieuklasse 
weinig te zien, want mogen we de be-

rekeningen van Klacska’s afdeling 
geloven, dan gaan de schonere cate-
gorieën duidelijk meer in tarief om-
hoog dan de oudere voertuigen.
Klacska gelooft dan ook niets van de 

ecologische achtergrond van de ta-
riefstijging. Bovendien zou die ‘neu-
traal’ moeten uitpakken voor de to-
tale tolopbrengst. Een Oostenrijkse 
tolrichtlijn schrijft dit voor. Maar 
volgens de berekeningen van de 
Wirtschaftkammer gaan ze per sal-
do wel degelijk zo’n 30 tot 35 miljoen 
euro omhoog. Hij overweegt naar 
het Europees Gerechtshof te stappen 
als de regering hier niet van terug-
komt.
Een grief van vervoerend Oostenrijk 
is verder dat terwijl de toltarieven 
dus een paar jaar achtereen fors wor-
den verhoogd, de uitgaven aan weg-
infrastructuur juist teruglopen. 
Klacska verwijt tolexploitant Asfi-

nag, die ook verantwoordelijk is 
voor wegenbouw, de eerste taak veel 
ernstiger opvat. De wegvervoerder is 
klaarblijkelijk een gemakkelijke 
bron van inkomsten voor de staat.
De Wirtschaftkammer heeft becij-
ferd dat het beroepsgoederenvervoer 
in Oostenrijk jaarlijks 652 miljoen 
euro moet opbrengen aan accijnzen 
op brandstoffen (304 miljoen euro), 
Maut (327 miljoen euro) en motor-
rijtuigenbelasting (21 miljoen euro). 
Voor een 40 ton zware combinatie in 
het verkeer over lange afstanden 
komt dat jaarlijks neer op een bedrag 
van gemiddeld 56.165 euro, waarvan 
ruim 37.000 euro aan Maut.

Vestigingsplaatsfactor
De tol zou bedrijven op forse schaal 
Oostenrijk uitdrijven en een factor 
zijn bij de keuze van vestigings-
plaats. Gemiddeld kom je in Oosten-
rijk voor 50 euro aan tol 140 kilome-
ter ver. In Duitsland is dat wel 323 
kilometer, in Tsjechië 316, in Zwit-
serland 311, in Slowakije 265 en in 
Hongarije 216 kilometer. Er is in 
Oostenrijk zelfs een traject over de 
Brenner, waar een bijzondere tol van 
kracht is. Op dat traject kom je voor 
50 euro tol niet verder dan 33 kilo-
meter vooruit.
Al jaren hekelt de Kammer de vele 
rijverboden in het Alpenland. Die 
dwingen vervoerders tot omrijden, 
wat volgens de Wirtschaftsuniver-
sität Wien 280 miljoen euro extra 
kosten en een extra CO

2
-uitstoot 

van 490.000 ton veroorzaakt.
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De tol in Oostenrijk is nu, met tarieven tussen ruim 30 en 40 eurocent, al één van de hoogste in Europa.

FOLKERT NICOLAI

‘Voor 50 euro tol kom je in Oostenrijk
slechts 140 kilometer verder’

 OOSTENRIJK  Oostenrijks bedrijfsleven dreigt met Europees Hof tegen tolverhoging van gemiddeld ruim 8%

Wenen voert toltarieven fors op
NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 DECEMBER 2013

ZORGZAAM,
BETROUWBAAR
EN VEILIG...
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De bedrijvigheid in het wegvervoer en de binnenvaart is in de herfst van dit jaar sterk toegenomen, zo 

laat de Transportindex zien. Ook veel andere graadmeters van de wereldwijde transportconjunctuur 

wijzen erop dat het beter gaat. De omslag kwam ongeveer halverwege dit jaar. 

 DE KWESTIE 

NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 DECEMBER 2013

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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RWI/ISL Containeroverslagindex
De economie veert op. Veel 
economische barometers 
hebben de stand ‘verander-
lijk’ bereikt en lopen zelfs 
op naar ‘mooi weer’. We 
hebben in elk geval het 
slechtste weer achter de rug. 

Dat laat ook de Transportindex van 
Nieuwsblad Transport en partners 
zien. Al een aantal weken achtereen 
wijst die op relatief grote bedrijvig-
heid in het landtransport, in dit ge-
val wegvervoer en binnenvaart. Dat 
hoge activiteitsniveau zou best eens 
een aantal maanden kunnen stand-
houden.
Toen de Transportindex op 1 juni 
2011 van start ging, werden de drie 
modaliteiten – wegvervoer, binnen-
vaart en zeescheepvaart – op de 
waarde 100 gezet. De algemene in-
dex bijgevolg ook. Sindsdien is die 

waarde zelden meer bereikt en ook 
de individuele modaliteiten bleven 
meestal ruim tot zeer ruim onder 
deze magische stand. Maar in de 
tweede helft  van dit jaar kwam daar 
verandering in.
De binnenvaart, die de afgelopen ja-
ren door overcapaciteit en zware 
druk op de vrachtprijzen zeer slecht 
draaide, begon een maand geleden 
aan een ware opmars, met index-
waarden van ruimschoots boven de 
100. Ook het wegvervoer heeft  het al 
een aantal weken dusdanig druk dat 
de index consequent boven de 100 
uitkwam.
Alleen de zeescheepvaartindex, die 
het aantal scheepsbewegingen in de 
Nederlandse havens weergeeft , laat 
een door de jaren heen neergaande 
tendens zien. Dat wordt door onder-

Het dal nu eindelijk voorbij?
 CONJUNCTUUR   Veel economische barometers wijzen op herstel. Het landtransport laat relatief grote bedrijvigheid zien

zoekers van Panteia NEA ten minste 
voor een deel toegeschreven aan de 
toenemende schaalgrootte in de 
scheepvaart, en met name de contai-
nerlijnvaart.
Niet alleen worden de megaschepen 
die de grote havens aanlopen, tel-
kens groter, ook in het Europese 
feedervervoer is schaalvergroting 
zichtbaar. Er worden niet minder 
containers overgeslagen – daarop 
wijzen de overslagcijfers van de gro-
te containerhavens ook niet -, maar 
ze worden door gemiddeld grotere 
schepen vervoerd.

Landtransport
Filteren we de zeescheepvaart voor 
het gemak even uit de Transport-
index weg, dan resteert de laatste tijd 
het beeld van een krachtig toegeno-
men activiteit in het landtransport 
over de weg en het binnenwater. Dit 
is in lijn met de meeste macro-eco-
nomische cijfers, die duiden op een 

herstel van de Europese economie.
Op deze pagina staan vier grafi sche 
weergaves van de transportconjunc-
tuur. Om te beginnen dus, onder-
aan, de Transportindex. Die moest 
zich een groot deel van 2012 en 2013 
zogezegd ‘verschuilen’ achter de 
waardes van voorgaande jaren, maar 
piept daar nu al een tijdje bovenuit 
als we alleen naar de landtransport-
modaliteiten kijken. Dat heeft  met 
een aantal factoren te maken.
Zo is daar de voorraadaanvulling. 
De belangrijke PMI-index van Nevi 
en Markit bereikte in november de 
hoogste stand in meer dan dertig 
maanden en kwam met 56,8 ook 
ruim boven de 50 punten uit, het 
kantelpunt tussen krimp en groei. 
Dit betekent dat inkoopmanagers 
van de bedrijven in industrie en 

dienstverlening in meerderheid ver-
trouwen hebben in de afzet in de ko-
mende maanden. Ze anticiperen op 
groei door hun voorraden aan te 
vullen, wat extra transport mee-
brengt.
Een soortgelijke index, maar dan 
voor zee- en luchtvracht, is de ‘logis-
tieke vertrouwensindex’ van consul-
tant Stifel Nicolaus (zie grafi ek), ge-
baseerd op de bevindingen van 
Europese verladers en expediteurs. 
Deze index is de laatste maanden, na 
enige weifelingen eerder dit jaar, 
steil omhoog gegaan. In november 
werd een stand bereikt van 57,1, bij-
na tien punten hoger dan vorig jaar 
om deze tijd. Alweer betekent een 
waarde van meer dan 50 punten dat 
de experts in meerderheid op groei 
rekenen, in dit geval van de lading-
volumes.
Wat de luchtvracht betreft  wordt die 
verwachting blijkens IATA-cijfers al 
onderbouwd door de fl inke groei, 
met 4%, van het aantal gevlogen ton-
kilometers vracht in oktober. Voor 
de zeevracht is de RWI/ISL-contai-
neroverslagindex een goede graad-
meter. Deze twee instituten in Duits-
land berekenen (zie grafi ek) 
maandelijks de wereldwijde contai-
nerdoorzet in een zeventigtal grote 
havens. Sinds de crisis begin 2009 
zich in volle hevigheid manifesteer-
de en er in dat jaar een enorme da-
ling inzette, is deze index in het 
tweede kwartaal van 2009 van jaar 
op jaar gestegen naar hogere ni-
veaus.

Chinees nieuwjaar
Dat was te danken aan de opkomst 
van landen als China, India en Bra-
zilië. Dit jaar kon in oktober op-
nieuw een herstel van deze volumes 
worden opgetekend. Die rare neer-
waartse piek, telkens in het eerste 
kwartaal van een kalenderjaar, mag 
u vergeten. Ze heeft  te maken met 
het Chinese Nieuwjaarsfeest. De 
piek toont wel aan hoe groot het be-
lang van Azië voor de wereldecono-
mie inmiddels is.

De meeste conjunctuuronderzoeken 
voor het Europese wegvervoer – die 
van Danske Bank, Capgemini en 
Transporeon, Teleroute, Transport 
en Logistiek Nederland – kwamen er 
de laatste maanden op neer dat ex-
pediteurs en vervoerders nu in meer-
derheid van volumegroei uitgaan, 
misschien in combinatie met licht 
tariefh erstel. De Transportindex 
suggereert dat het eerste, volume-
groei, nu al aan de orde is. Teleroute 
noteert ook een zeer sterke groei van 
het vrachtaanbod op zijn vrachtuit-

wisselingsplatform in de Benelux.
De vierde grafi ek is de zogenoemde 
Conjunctuurklokindicator van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Deze bevindt zich nog onder de 0, 
maar laat wel weer een krachtige op-
gang zien. Lang niet alle signalen 
voor de economie staan al op groen, 
maar heel wat van die signalen sug-
gereren inmiddels wel een duidelijke 
verbetering.

FOLKERT NICOLAI

Wegvervoer en binnenvaart draaien de
laatste maanden beter dan in jaren tijds

De containeroverslag zit weer ver boven het niveau van voor de crisis.

Verladers en expediteurs hebben dit jaar hun vertrouwen herwonnen.

Het gaat weer de goede kant uit met de economie. Het keerpunt werd in april 
dit jaar bereikt. We zijn echter nog niet bij de neutrale waarde van 0.



6 CONJUNCTUUR & MARKT
NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 DECEMBER 2013

Netverklaring 2015
ProRail heeft de Netverklaring 2015 Gemengde 
net bekendgemaakt.
De Netverklaring beschrijft de spoorweg-
infrastructuur die door ProRail wordt beheerd. 
Daarnaast staat in de Netverklaring onder welke 
voorwaarden spoorwegondernemingen toegang 
kunnen krijgen tot die infrastructuur.

De Netverklaring is opgesteld in overeenstem-
ming met artikel 58 van de Spoorwegwet.

Voor de Betuweroute is de Netverklaring 2015 
namens ProRail opgesteld en bekendgemaakt 
door Keyrail.

De Netverklaring is te raadplegen op de internet-
site van ProRail www.prorail.nl onder  
Vervoerders > Netverklaring.

Utrecht, december 2013
ProRail BV

WEKELIJKS EX EEMSHAVEN (GR.)

Westkust Noorwegen o.a. 
Oslo – Bergen – 
Trondheim –  Kirkenes

-  fcl/lcl/rc/br/cv
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-  betrouwbare services

T (0596) 63 38 88  –  info@sealane.nl  –  www.sealane.nl

BOEKINGSAGENT VOOR
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Chinees geld voor Cargolux 
De regering van Luxemburg 
heeft eindelijk een buiten-
landse koper gevonden voor 
het verweesde belang van 
35% in de nationale lucht-
vrachttrots Cargolux. Het  
Chinese HCNA wordt de 
nieuwe aandeelhouder, 
maar de vraag is of de 
Luxemburgers niet te veel 
concessies aan de Chinezen 
hebben gedaan. 

De Chinese koper, de investerings-
maatschappij van de provincie He-
nan, krijgt voor 230 miljoen dollar 
(170 miljoen euro) wel erg veel waar 
voor zijn geld, oordelen experts. Zo 
zijn in een vertrouwelijke overeen-
komst, waar het vakblad Cargofor-
warder beslag op heeft weten te leg-
gen, geen banengaranties opge- 
nomen terwijl de Luxemburgse 
bonden dat wel hadden geëist. Ver-
der heeft de nieuwe aandeelhouder 
weten af te dwingen dat binnen vijf-
tien maanden een derde van de 
vrachtvloot van Cargolux als stand-
plaats de Chinese luchthaven Zheng-
hou Airport krijgt. HCNA heeft te-
vens voor elkaar gekregen dat er een 
joint venture wordt opgezet met 
Cargolux om activiteiten zoals 
vrachtafhandeling, onderhoud en de 
opleiding van piloten gezamenlijk 
vanuit China op te pakken. Zo zou-
den op termijn onderdelen van Car-
golux, zoals het onderhoud van de 
vrachtvliegtuigen, worden ver-
plaatst naar Henan.
Luxemburg zou de nieuwe Chinese 
minderheidsaandeelhouder boven-
dien een vetorecht hebben gegeven 
op alle beslissingen van de directie 
en de raad van toezicht van Cargo-
lux.
De nieuwe minister Francois Bausch 
(Infrastructuur) van Luxemburg 
moest de afgelopen dagen al bezwe-

 ONTKNOPING   Investeringsgroep HCNA neemt belang van 35% in Luxemburgse vrachtvervoerder

Cargolux zou een deel van de vrachtvloot moeten stationeren op de Chinese luchthaven Zhenghou.

rende woorden uitspreken naar be-
zorgde vakbonden en parlement. Zo 
zal er volgens de bewindsman geen 
enkele divisie van Cargolux naar 
China verhuizen. En ook zullen er 
door de komst van de Chineze aan-
deelhouder geen banen verdwijnen, 
verzekerde hij. 
Volgens Bausch zullen verdere de-
tails over de deal volgende week be-
kend worden gemaakt. Hij verwacht 
verder dat de twee partijen pas in fe-
bruari of maart van het volgend jaar 
de overeenkomst zullen onderteke-
nen.
De druk op de nieuwe regering van 
Luxemburg om een nieuwe en finan-
cieel sterke buitenlandse partner te 
vinden, was groot. Na het vertrek 
van Qatar Airways eind vorig jaar 
kwamen de laatste 35% van de aan-
delen ook in handen van het Groot-
hertogdom en werd de vrachtmaat-
schappij eigenlijk een veredeld  
staatsbedrijf. Het was dan ook de 

Luxemburgs belastingbetaler die de 
lege kas van Cargolux, een van de 
grootste vrachtmaatschappijen van 
Europa, vorig jaar moest spekken. 
HNCA was uiteindelijk de laatste 
kandidaat die overbleef nadat partij-
en als Volga Dnepr, National Air 
Cargo, Silk Way Airways en Nippon 
Cargo Airlines waren afgevallen.

Apple
Volgens insiders is de koopsom van 
231 miljoen dollar niet alleen be-
doeld om de lege kas van Cargolux te 
spekken, maar ook voor een deel om 
de verliezen op te vangen voor het 
opzetten van een zogeheten ‘dual-
hubsysteem’ tussen de luchthaven 
van Luxemburg en die van Zheng-
hou, de hoofdstad van Henan. Deze 
Chinese provincie is een belangrijke 
producent van hightech-goederen. 
Onder meer laat Apple daar zijn  
iPhones en iPads fabriceren. De re-
gionale overheid wil de logistieke rol 

van Zhenghou uitbouwen door met 
de participatie in Cargolux een gro- 
te mondiale luchtvrachtvervoerder 
naar de eigen luchthaven te halen.

ING: volumes dalen  
in 2014 nog licht 
WEGVERVOER
De vrachtvolumes in het Neder-
landse wegvervoer zullen ook vol-
gend jaar nog licht, met 0,2%, da-
len. Dat voorspelt ING Economisch 
Bureau. Dat de volumes in het 
wegvervoer onder druk blijven 
staan, komt door de zwakke bin-
nenlandse markt en de interna-
tionale concurrentie. In de bin-
nenvaart stijgen de volumes 
volgend jaar wel, met 1,5%, maar 
daar schiet deze bedrijfstak door 
de ‘onverminderde overcapaci-
teit’ weinig mee op.

WTO sluit eerste  
vrijhandelsverdrag
EXPORT
Wereldhandelsorganisatie WTO 
heeft op Bali voor het eerst sinds 
de oprichting in 1995 een wereld-
wijd handelsverdrag gesloten. 
Alle 159 leden van de organisatie 
zijn akkoord. De op Bali gemaakte 
afspraken moeten vooral zorgen 
voor het versoepelen van douane-
procedures. Dit zou de wereldeco-
nomie een biljoen dollar kunnen 
opleveren. Daarnaast zien velen 
het akkoord als zeer belangrijk 
voor de legitimiteit van de WTO. 
Minister Liliane Ploumen (Buiten-
landse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking) is tevreden met 
het akkoord. 

Truckfabrikanten: 2014 
wordt weer slecht jaar 
WEGVERVOER
De Europese fabrikanten van 
vrachtauto’s verwachten dat 2014 
een even slecht jaar zal worden 
als 2013. Volgens ACEA, de Euro-
pese organisatie in de autoindus-
trie, zullen de verkopen begin ko-
mend jaar weer inzakken. De 
laatste maanden gaat het beter 
met de registratie van nieuwe 
vrachtauto’s. Dat komt doordat 
bedrijven nog snel Euro V-materi-
eel aanschaffen. Volgend jaar 
kunnen alleen nog Euro VI-vracht-
auto’s nieuw worden gekocht.
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NAVITRANS NAAR LUIK
De Chinese luchtvrachtexpediteur 
Navitrans heeft een vrachtdienst 
geopend tussen Zhenghou (He-
nan) via Shanghai naar Luik. Het 
gaat om twee vrachtvluchten in de 
week. Navitrans zal onder meer 
 iPhones en tablets via Luik in Euro-
pa distribueren. Het gaat daarbij 
op jaarbasis om 20.000 ton. De 
Chinezen charteren voor de nieu-
we vrachtdienst een B747-400F 
van TNT Airways, terwijl de afhan-
deling wordt verricht door Swiss-
port. Navitrans is al in Europa ac-
tief op het Duitse Hahn Airport.
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 NIEUWS OVER BESTEMMINGEN 

MyFerryLink krijgt voorlopig 

geen verbod om Dover aan te 

lopen. De Britse Competition 

Commission wilde de Fransen 

de toegang tot de haven 

ontzeggen, omdat ze vanuit 

Calais schepen van Eurotun-
nel inzetten en het gecombi-

neerd marktaandeel van de 

spoorshuttles en de veerdienst 

te groot is. Het Competition 
Appeal Tribunal behandelde 

de zaak in beroep en oordeelt 

dat de Britse mededingingsau-

toriteiten het verbod alleen 

maar kunnen invoeren als ze 

zeker zijn dat MyFerryLink tot 

de groep Eurotunnel behoort. 

De Franse rederij zegt de 

schepen alleen maar te huren 

en is als coöperatieve in 

handen van werknemers van 

het vroegere SeaFrance. 

Maersk Line hevelt deze 

maand een eerste schip van 

6.673 teu over naar de SAECS-
dienst tussen Europa en 

Zuid-Afrika. De vier SAECS-

leden (Maersk, Safmarine, 

Deutsche Afrika Linien en 

MOL) kondigden eerder al aan 

dat ze de capaciteit van hun 

dienst begin 2014 zouden 

verhogen tegen de start van 

het seizoen van de Zuid-Afri-

kaanse fruitexport. Het 

grotere schip, de ‘Katherine’,  

is uitgerust met 1.200 reefer-

plugs. 

In Santos werd de nieuwe 

Brasil Terminal Portuario van 

het aan MSC gelieerde 

Terminal Investment Limited 

en de Maersk-dochter APM 

Terminals officieel geopend. 

Aan de containerkade met 15 

meter diepgang zullen 

gelijktijdig drie neopanamax-

schepen van 9.200 teu 

behandeld kunnen worden 

zodra de vaargeul naar de 

terminal is uitgebaggerd.

Containerships Oy zal elke 

donderdag Lübeck aanlopen 

met een dienst naar Sint-
Petersburg en Helsinki. De 

nieuwe aanloop gaat ten koste 

van die van Hamburg. De 

havenwissel heeft te maken 

met het feit dat Lübeck aan de 

Oostzee ligt, waardoor de 

Franse rederij met de Noord-

Duitse lading niet eerst via het 

Noord-Oostzeekanaal langs 

Kiel hoeft te varen. De transit-

tijd tussen Duitsland en 

Rusland wordt ingekort tot 

drie dagen.

Rederij Nirint ruilt de Moer-

dijkse stuwadoor CCT in voor 

de Rhenus Deep Sea Terminal 

op de Maasvlakte. Nirint 

onderhoudt diensten op onder 

meer Sint-Petersburg, Bilbao, 

Havana en Moa op Cuba en 

Venezuela. 

G6 schroeft samenwerking 
op in het kielzog van P3
De leden van de Grand en New 
World Alliances willen volgend 
jaar ook op de trans-Atlantic en 
trans-Pacific samenwerken onder 
de naam G6 Alliance.

APL, Hapag-Lloyd, Hyundai Mer-
chant Marine, MOL, NYK en OOCL 
bundelden in maart 2012 hun krach-
ten tussen het Verre Oosten en Eu-
ropa omdat ze met zijn zessen op dat 
vaargebied een vergelijkbare fre-
quentie konden bieden als ‘Daily 
Maersk’. 
In mei van dit jaar werd de samen-
werking doorgetrokken naar de 
trade tussen het Verre Oosten en de 
oostkust van Noord-Amerika en 
vanaf het tweede kwartaal van vol-
gend jaar willen de zes carriers op 
alle oostwest-routes gezamenlijke 
diensten aanbieden.
Op de trans-Atlantic werkten de 
Grand en New World Alliances nog 
niet samen, omdat ze vreesden dat 
hun gezamenlijke marktaandeel te 
hoog zou zijn. Nu Maersk Line, MSC 
en CMA CGM samen willen gaan 
als P3, bundelen de zes toch hun 
krachten. Daardoor ontstaan twee 
bijna even sterke redersblokken met 
een marktaandeel van elk ongeveer 
40%.
Er komen vijf G6-loops over de At-
lantische Oceaan met 42 schepen, 
waarvan er twee pendulumdiensten 
zijn die via Panama doorgaan naar 
de westkust van de VS. De leden van 
de Grand Alliance behouden de 
PAX-, GAX- en GMX-diensten en 
ook de APX van de New World Alli-
ance blijft bestaan. De vijfde dienst 
wordt specifiek gericht op de bedie-
ning van New York en Norfolk.

Ongewijzigd
De rotaties van de loops worden pas 
later bekendgemaakt. De vaarsche-
ma’s van de drie diensten die door 
schepen van Hapag-Lloyd worden 
verzorgd, zouden a priori ongewij-
zigd blijven. De PAX-dienst loopt in 
de Benelux zowel Rotterdam als 

Antwerpen aan, terwijl de GAX en 
GMX uitsluitend in de Scheldehaven 
laden.
De Canadadiensten van Hapag-
Lloyd blijven buiten het akkoord 
met de vijf partners en de Duitse re-

derij zal ook het slotwisselakkoord 
met ACL voortzetten.
Op de Pacific werkt de Grand Alli-
ance nu nog samen met Zim. Die Is-
raëlische rederij wil dat blijven doen 
en zoekt daarom aansluiting bij de 
G6 Alliance.
De alliantieleden hebben begin de-
cember hun samenwerkingsak-

koord voorgelegd aan de Federal 
Maritime Commission (FMC) in 
Washington, die nu 45 dagen de tijd 
heeft om een oordeel te vellen. In-
dien er geen reactie zou komen, we-
ten de zes alliantieleden op 2 januari 
2014 dat ze de start van hun geza-
menlijke diensten (vanaf het tweede 
kwartaal) kunnen voorbereiden.

Nieuwe schepen
Uit de documenten die de FMC heeft 
ontvangen, blijkt dat de zes allian-
tiepartners niet alleen gezamenlijk 
willen bespreken hoeveel capaciteit 
ze inzetten, maar dat ze ook willen 
overleggen over het aantal nieuwe 
schepen dat ze bestellen. Ook het 
formaat en de snelheid van de sche-
pen zal intern worden besproken.
Het G6 akkoord loopt tot maart 
2016 en wordt daarna automatisch 
met telkens een jaar verlengd.  Een 
alliantielid dat wil opstappen, moet 
minstens twaalf maanden van tevo-
ren opzeggen.

Tussen het Verre Oosten en Europa werken de zes rederijen al samen.
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G6-leden willen
ook kunnen  

overleggen over
nieuwbouw
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INTERVIEW

‘Zo’n claim is gewoon waa
Hij kreeg Maasvlakte 2 op de kaart en een torenhoge claim uit de olie-industrie van 

tafel, maar kreeg er een nog hogere vordering uit de containersector voor terug.

Hans Smits (63) blikt terug op ruim negen bewogen jaren aan het roer van 

Havenbedrijf Rotterdam. Maar ook nog een beetje vooruit.

‘S
oms zeg ik niet alles, maar 
jokken doe ik nooit’, laat hij 
zich halverwege het gesprek 

ontvallen dat we in een vergader-
zaaltje op de zestiende verdieping 
van het World Port Centre voeren. 
Zijn riante directiekamer op de-
zelfde verdieping heeft hij inmid-
dels afgestaan aan zijn opvolger, de 
van Shell afkomstige Allard Caste-
lijn (55), die officieel per 1 januari 
het stokje overneemt. 
Hij antwoordt opvallend openhartig 
op de, het zij toegegeven wat obliga-
te,  vraag wat zijn grootste teleurstel-
ling was: ‘Het eerste dat in me op-
komt, is het vreselijke helikopter- 
ongeluk drie jaar geleden op de 
Maasvlakte. Dat was een hele zwarte 
dag. Daarnaast zijn er nog twee za-
ken. De eerste is dat het niet is gelukt 
om na de haven van Dordrecht ook 
met Moerdijk te integreren en even-
tueel later ook met de Zeeuwse ha-
vens. Ik heb er echt tijd in gestoken 
om tot een integraal havenmanage-
ment voor Zuidwest-Nederland te 
komen en het is heel jammer dat 
dat niet is gelukt. Ik denk dat Den 
Haag daar zwaarder op moet in-
zetten.’
De andere is wat de vertrekkende 
topman ‘de ECT-rechtszaak’ noemt. 

De containerstuwadoor eist, als be-
kend, bijna een miljard euro schade-
loosstelling omdat die zich bena-
deeld voelt bij de uitgifte van 
concessies aan twee nieuwe concur-
renten op Maasvlakte 2. Topman Jan 
Westerhoud zei vorige week in deze 
krant overigens nog ‘geen geld, maar 
oplossingen’ te willen, wat volgens 
de topman van het Havenbedrijf 
geen  nieuw standpunt  is.

Erezaak
Veel wil hij niet meer kwijt over het 
zwaarste hoofdpijndossier van de 
Rotterdamse haven, behalve dat het 
Havenbedrijf daags ervoor de laatste 
documenten naar de rechter heeft 
gestuurd en dat de zaak nog veel tijd 
vergt. Hij bevestigt dat hij er ‘een 
erezaak’ mee verliest: ‘Natuurlijk wil 
je zo’n dossier niet achterlaten voor 
je opvolger’, zegt hij met hoorbare 
spijt in zijn stem. ‘Nu is het aan de 
rechter. Het is natuurlijk gewoon 
waardeloos dat je zo’n geschil hebt 
met één van je grootste klanten.’

Helemaal terug naar het begin. 
Wat trof u in januari 2005 aan als 
opvolger van de aan de kant gezette 
Willem Scholten?
‘Een bedrijf in grote verslagenheid, 

dat net was verzelfstandigd. Men 
was er net aan gewend dat er een 
meerhoofdige directie zou komen. 
Dat hadden we als raad van commis-
sarissen min of meer afgedwongen 
(Smits was ten tijde van de val van 
voorganger Scholten commissaris – 
red.), want daar wilde Willem hele-
maal niet aan.Het ontwerp voor de 
nieuwe structuur lag net op tafel, 
toen de ellende gebeurde. En we wa-
ren nog niet van de schrik bekomen 
of eind januari veegde de Raad van 
State alle besluiten voor Maasvlakte 

2 van tafel. Konden we helemaal op-
nieuw beginnen! Ik zal het nooit ver-
geten, het was in de vierde week van 
januari.’
‘Nou, dat trof ik aan. Maar gek ge-
noeg heeft het wel geleid tot een ver-
snelling van de verzakelijking en 
professionalisering van het Haven-
bedrijf zelf, die crisis heeft het proces 
versneld. We hebben toen tegen el-
kaar gezegd, we weten nu hoe het 
niet moet en wij nemen nu de leiding 

in het proces om alle vergunningen 
rond te krijgen. Dat is uiteindelijk 
gelukt. Elk nadeel hep zijn voordeel, 
zeggen ze dan.’
Met een lichte grinnik voegt hij 
eraan toe: ‘En dan vond ik ook nog 
eens dat oliedossier op m’n bureau. 
Een fors conflict met alle oliemaat-
schappijen, daar kan je ook niet blij 
mee zijn.’ De claim van de olie-indu-
strie, die vond dat ze ten opzichte 
van de containervaart te veel haven-
geld moest betalen, was een tikken-
de tijdbom van in potentie zo’n half 

miljard euro. Smits wist hem uitein-
delijk eind vorig jaar onschadelijk te 
maken na een tussenvonnis in de 
slepende procedure. De uitkomst 
was een schikking, waarover anders 
dan in deze krant nauwelijks iets is 
gepubliceerd en het Havenbedrijf 
zwijgt er nog steeds liever over. 
‘Waarom? We vonden het bereiken 
van een oplossing belangrijk, niet 
om die loud en clear naar buiten te 
brengen.’

Had het Havenbedrijf toen te veel 
vet op de botten?
‘Die kans leek me aanwezig, dus heb-
ben we gezegd dat de kosten in abso-
lute euro’s voorlopig helemaal niet 
mochten stijgen. Dat betekent dat we 
elk jaar productiviteitswinst moes-
ten halen en het is acht jaar lang ge-
lukt om de operationele lasten bene-
den de 225 miljoen te houden. We 
zijn met wat minder mensen effi-
ciënter gaan werken en de perso-
neels- en overige kosten zijn tot op 
de dag van vandaag constant geble-
ven, met uitzondering van een ver-
hoging van de beheerskosten voor  
Maasvlakte 2.’

Hoe karakteriseert u in één woord 
de afgelopen negen jaar?
‘Een voorrecht om deze baan te mo-
gen doen.’

Wat beschouwt u als uw grootste 
succes?
‘Dat zijn ook twee dingen. De eerste 
is vanzelfsprekend de Maasvlakte, 
daar is al genoeg over gezegd. De 
tweede is de samenwerking die we 
rondom de haven hebben bereikt. Ik 
noem het wel eens een oerkracht dat 
die haven zo veel steun heeft, gewel-
dig.’

Welke drie zaken moeten echt 
gerealiseerd worden om de 
leidende positie van Rotterdam 
vast te houden?
‘Nummer één is het achterlandver-
keer. Zowel op het Maasvlaktecom-
plex als in de logistiek rondom de 
haven moet nog een enorme efficiën-
tieslag plaatsvinden. Ik noem dat de 
industrialisatie van de logistiek. 
Daar is veel ICT voor nodig, en er ge-
beurt veel zoals NextLogic, Het 
Schip Centraal en Portbase, maar er 
is ook sociale innovatie nodig, par-
tijen moeten nieuwe vormen van sa-
menwerking bereiken. Dat is nodig 
om de prijs-kwaliteitverhouding ten 
opzichte van de concurrent te verbe-
teren.
‘Verder moeten we voor een positief 
investeringsklimaat blijven zorgen. 
We hebben nu een periode achter de 
rug dat bedrijven anderhalf tot twee 
miljard per jaar in het havencomplex 
investeerden. Dat moeten we vast-
houden.’
‘Drie is de ecologische vernieuwing, 
het hele bioverhaal. Fossiele brand-
stoffen zullen nog decennia gebruikt 
worden, maar het is evident dat we 
op de nieuwe ontwikkelingen moe-
ten inspelen. Ik heb goede hoop dat 
er bij wijze van pilot over drie tot vijf 
jaar één of twee bioplants op Maas-
vlakte 2 staan.’
‘Zo denkt Neste na over bio-kerosi-
ne. Die heeft samen met KLM, 
Schiphol en SK Energy met ons een 
intentieverklaring ondertekend. De 
biosector zal de komende decennia 
qua omvang misschien beperkt zijn, 
maar op den duur is het essentieel 
dat we er ruimte voor reserveren. De 
roep om grondstoffen efficiënter te 
gebruiken, wordt sowieso sterker en 
daar zullen we op in moeten spelen 
om onze positie te handhaven.’

Intussen lijken zich in de contai-
neroverslag donkere wolken samen 
te pakken, uitgerekend de sector 
waarvoor zoveel is geïnvesteerd. 
Het aangekondigde vaarschema 

‘Ik trof een bedrijf in grote verslagenheid  
aan toen ik negen jaar geleden aantrad’
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‘Ik zie de brede steun voor de Rotterdamse haven als een oerkracht.’
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sier met enorme winsten terwijl er 
een sociaal drama aan zit te komen. 
Schepen varen Rotterdam voorbij en 
we hebben straks een lege haven.’ 
Volgens de vakbondsman hadden er 
bij de concessieverlening aan de 
nieuwe containerterminals op 
Maasvlakte 2, ‘net als in Hamburg 
en Antwerpen’, voorwaarden op on-
der meer sociaal gebied gesteld moe-
ten worden.

‘Spoorgoeroe’ 
Rob Spierings 
vindt dat Smits 
‘ u i t s t e k e n d 
werk heeft ver-
richt en het huis 
structureel en 
financieel op 
orde heeft ge-
bracht’. Volgens 
Spierings was 

Smits ‘een tikkie aan de behoudende 
kant’, maar hij ziet dat als een strate-
gische keus. Hij denk dat er ‘een 
goed fundament’ voor zijn opvolger 
ligt, maar pleit voor ‘wat meer lef en 
ondernemingsgeest’.

Dienstverband
•  Goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden
•  Een aantrekkelijke en 

afwisselende baan
•  Een jonge en sterke 

groeiende onderneming
•  Werken met ambitieuze en 

gezellige collega’s

TRANSITO..
..is een sterk groeiende en  
creatieve organisatie welke 
opereert in de binnenvaart. 
Binnen Transito werken wij 
met een jong, gedreven en 
ambitieus team. Op dit mo-
ment is er ruimte voor uitbrei-
ding in ons team en daarom 
zijn we per direct op zoek 
naar jou (m/v) om ons team te  
komen versterken als:

BINNENVAART- 
BEVRACHTER

Full time

Functieomschrijving
Als bevrachter ben je dagelijks be-
zig met het zoeken van ladingen 
en het bevrachten van onze regie/
huurschepen.
Je hebt veelvuldig telefonisch con-
tact met schippers / laad en los-
plekken en klanten en je doet ook 
wat administratief werk zoals het 
maken van liggeld berekeningen 
opdrachtbevestigingen maken en 
het bijwerken van positielijsten.

Gevraagd wordt
•  Affiniteit met de 

binnenvaart
•  Accuratesse en gezonde 

dosis humor
•  Zelfstandigheid maar ook 

goede teamworker
• Communicatief vaardig
• Geen 9 tot 5 mentaliteit

Reageren
Heeft u interesse in bovenstaande 
functie, neemt u dan contact op 
met Chris Bernhard Hoogen-
doorn. Mobiel +31 653 688 718 / 
Email cb@transito.nl

TRANSITO
Beatrixhaven 43
4251 NK Werkendam
T +31 183 679 850
W  www.transito.nl

Veel lof, maar ook harde kritiek
Hans Smits oogst veel lof voor de 
manier waarop hij het Havenbe-
drijf heeft geleid. Vakbondsman 
Stam heeft snoeiharde kritiek.

Wim van Sluis, 
die als haven-
wethouder en 
p r e s i d e n t -
commissa r is 
Smits’ benoe-
ming eind 
2004 mede 
goed keu rde , 
vindt dat de 
vertrekkende 

topman het ‘prima’ heeft gedaan. 
‘Hij heeft de verzelfstandiging uit-
stekend gedaan en het is mede aan 
hem te danken dat niet alleen Rot-
terdam, maar de havensector als ge-
heel in Den Haag weer de positie 
heeft gekregen, die hij verdient.’
Van Sluis roemt verder de glanzen-
de winstontwikkeling  - een ver-
drievoudiging in tien jaar – maar 
knoopt daaraan vast ‘dat de limiet 
wel is bereikt’. ‘Daar is nogal wat ge-
mor over en daar moeten we het de 

komende jaren zeker over hebben’, 
geeft de voormalig Deltalinqs-voor-
zitter een voorzetje voor opvolger 
Castelijn.
Aan de ‘downside’ noemt Van Sluis 
dat Smits ‘geen echt warme band’ 
met de havengemeenschap had. 
‘Maar’, lacht hij, ‘daar hadden we 
hem ook niet op uitgezocht. Na de 
periode-Scholten was er immers 
grote behoefte aan zakelijkheid’. Het 
oordeel van anderen dat Smits te 
academisch was, deelt hij niet. ‘Hij is 
juist heel praktisch, een echte pro-
jectenman. De Maasvlakte en de 
Blankenburgtunnel heeft hij toch 
maar voor elkaar gekregen.’

FNV-bestuur-
der Niek Stam 
ziet dat com-
pleet anders. 
Hij omschrijft 
Smits als ‘een 
m a rk t f u nd a-
mentalist, die 
een slagveld 
achterlaat’. ‘Hij 
maakt goede 

Wim van Sluis

Niek Stam

Rob Spierings

rdeloos’
van de P3-alliantie van Maersk, 
MSC en CMA CGM lijkt ongunstig 
voor Rotterdam uit te vallen en 
Hamburg herwint in hoog tempo 
eerder verloren marktaandeel op 
de feedermarkt.
‘We analyseren heel goed of het 
vaarschema van P3 een incidenteel 
verschijnsel is, of een definitiever 
karakter heeft en wat dat voor Rot-
terdam betekent. Daar zijn we nog 
niet uit, net zoals de partijen zelf 
overigens. Ook los van de vereiste 
goedkeuring door mededingingsau-
toriteiten kan het nog veranderen. 
Het goede aan de plannen is wel dat 
alle grote schepen hier naartoe ko-
men; we hebben uitgerekend dat ze 
hier even veel containers blijven 
overslaan. Dat past ook bij wie we 
willen zijn, een haven met een sterke 
hub-functie, die alle grote schepen 
goed ontvangt en afhandelt.’
‘Antwerpen is natuurlijk blij met de 
extra Verre Oosten-dienst en ik heb 
collega Eddy Bruyninckx ook gefeli-
citeerd. Maar ik denk dat we de P3-
balans pas over twee jaar kunnen 
opmaken als de nieuwe container-
terminals op de Maasvlakte draaien 
en duidelijk is hoe het verkeer over 
de Rotterdamse terminals is ver-
deeld en als duidelijk is hoe MSC, die 
in Rotterdam de afgelopen jaren 
sterk is gegroeid, in Antwerpen gaat 
opereren.’

‘En ja, de eerlijkheid gebiedt te zeg-
gen dat Hamburg een stuk terug-
pakt van het feederverkeer, dat wij 
een paar jaar geleden gewonnen 
hebben. Daar hebben we ook reke-
ning mee gehouden, maar ik weet 
zeker dat ze nog niet op het oude ni-
veau terug zijn en dat hun uitgangs-
positie heel anders is dan aan het be-
gin van de crisis. ’

Maar de alarmbellen zijn wel gaan 
rinkelen?
‘Jaah zeker, de waakzaamheid is 
enorm toegenomen. Overigens is het 
logisch dat de consolidatie in de con-
tainervaart toeneemt, net zoals we 
in het luchtvervoer hebben gezien. 
Er zijn straks nog maar drie of vier 
allianties, die 80% van al het vervoer 
doen. Hun strategische keuzes wor-
den steeds belangrijker en dat zal 
uiteindelijk tot grote winnaars en 
verliezers leiden. En dan ga ik er 
vanuit dat Rotterdam tot de win-
naars zal behoren.’

Er wordt al jaren gesproken over de 
bouw van Rotterdam Cool Port op 
de City Terminal van ECT aan de 
Eemhaven. Er is nog steeds niets en 
recentelijk heeft beoogd inves- 
teerder Kloosterboer zich zelfs 
teruggetrokken.
‘Ja, dat is bijzonder teleurstellend. 
We stonden met zijn allen klaar om 
te beginnen. Gelukkig zijn we in-
middels met andere partijen in ge-
sprek, die dat willen oppakken. Het 
concept is nog steeds goed en de 
markt gelooft erin, maar het is dood-
zonde dat er zoveel vertraging is op-
gelopen.’

Nog een dossier dat niet goed gaat, 
het spoorvervoer. Wat moet er 
gebeuren om dat een echte impuls 
te geven?
‘Ik zou er een college aan kunnen 
wijden, maar ik zal proberen het 
kort te houden. Goede samenwer-
king tussen de partijen is heel be-
langrijk. Essentieel is dat de termi-
nals op de Maasvlakte de koppen bij 
elkaar steken om versnippering te-
gen te gaan. Zo moet er op de Maas-
vlakte een tweede Rail Service Cen-
ter komen. We moeten bekijken hoe 
we dat gaan doen en waar het moet 
komen. Daar moet snel overeen-
stemming komen.’
‘Verder moeten we kijken hoe we 
omgaan met de capaciteitsbeper-
king van de Betuweroute als gevolg 
van de bouw van het derde aansluit-
spoor in Duitsland. Ik denk overi-
gens dat de problemen ernstiger 
worden voorgesteld dan ze zijn. We 
hebben recentelijk oplossingen be-
sproken met de absolute top van 
Deutsche Bahn. Ze hadden hele goe-
de ideeën uitgewerkt om de proble-
men op ons netwerk op te lossen, 
daar ben ik dolblij mee. Sterker nog, 
voorzitter Alexander Hedderich gaf 
aan dat men eerder invulling had 
moeten geven aan de drie jaar gele-
den uitgesproken principeverkla-
ring dat de Westhavens (met name 
Rotterdam/Antwerpen – red.) even 

belangrijk zijn als de Noordhavens 
(Hamburg/Bremen – red.). Dat is 
een doorbraak. Als Duitsers zoiets 
zeggen, voegen ze de daad bij het 
woord. Ik heb in de afgelopen negen 
jaar nooit meegemaakt dat dat niet 
zo was.’ 
‘Tenslotte moeten we snel besluiten 
wie het rangeerwerk in de haven 
gaan doen, dat is nog niet rond. We 
houden alle opties open en het is 
denkbaar dat het Havenbedrijf daar 
een rol in gaat spelen, maar het heeft 
natuurlijk onze sterke voorkeur als 
één of meer private partijen dat 
doen. We zouden bijvoorbeeld een 
concessie uit kunnen geven voor het 
shunten. Als we over die drie nood-
zakelijke voorwaarden knopen 
doorhakken, heb je een goede uit-
gangspositie voor de groei van het 
spoorvervoer.’

Klopt het dat het Havenbedrijf zijn 
belang van 35% in beheerder 
Keyrail wilde vergroten en het 
beheer van de Betuweroute naar 
zich toe wilde trekken?
‘Nee, dat is niet aan de orde. Maar 
het is wel belangrijk dat echt duide-
lijk wordt dat Keyrail het beheer 
houdt en het centrale loket voor het 
goederenvervoer in Nederland 
wordt. Dat is mijn vertrekpunt en 
daar moeten we gewoon mee door-
gaan. De vraag of de concessie in 
handen blijft van ProRail (die 50% 
van de aandelen in handen heeft – 
red.) of naar Keyrail gaat, vind ik 
daarbij secundair. Ik verwacht dat 
staatssecretaris Wilma Mansveld 
begin volgend jaar duidelijkheid 
geeft, dus dat wachten we af. (Enkele 

dagen na dit gesprek openden vak-
bond FNV Spoor en brancheorgani-
satie KNV overigens via de Volks-
krant een aanval op de positie van 
Keyrail, die dezelfde dag met een 
uitgebreide persreactie kwam en 
‘delen van dit bericht feitelijk on-
juist’ noemde.) 

Nog zo’n langlopende zaak. Komt 
de interne baan voor container-
transport op de Maasvlakte er nu 
wel of niet?
‘Daar dreigde een misverstand over 
te ontstaan. Ik heb pasgeleden op het 
cargadoorsdiner gezegd dat het Ha-
venbedrijf vanzelfsprekend bereid is 
om daarin te investeren. Je zou kun-
nen zeggen dat we staan te popelen, 
maar we moeten wel weten waarin. 
Als partijen, de drie overslaggroe-
pen (ECT, APMT en RWG – red.) en 
de belangrijkste rederijen, het niet 
eens worden over het gebruik ervan, 
kan je van het Havenbedrijf niet vra-

gen om tientallen miljoenen te in-
vesteren.’ 
‘Ze zullen met elkaar moeten afspre-
ken van waar naar waar de baan 
moet komen, hoe ze gaan samen-
werken en welke techniek ze gaan 
gebruiken, want dat moet wel een-
duidig zijn. Als partijen verschillen-
de wensen hebben, komen we niet 
verder, dan blijft het vastzitten. Car-
gadoorsvoorzitter Albert Thissen 
heeft partijen toen ook opgeroepen 
om in het belang van hele complex 

over hun schaduw heen stappen. Dat 
vond ik heel wijs.’

Die baan is vast nog niet klaar als 
de nieuwe terminals opengaan.
‘Dat is ook mijn indruk. De voorbe-
reiding gaat nog wel een halfjaar 
kosten en de bouw zeker een jaar, 
vooral als er ongelijkvloerse kruisin-
gen in moeten komen. Dus hoe eer-
der er duidelijkheid is, hoe beter.’

ROB MACKOR

‘Het is doodzonde dat Rotterdam Cool 
Port zoveel vertraging heeft opgelopen’

CV HANS SMITS (1950)
• 1989 - 1991  secretaris-generaal Verkeer en Waterstaat
•  1992 - 1998 ceo Schiphol
•  1999 - 2002 ceo Rabobank
•  2002 - 2004 managing partner Arthur D. Little
• aug. 2004   gedelegeerd commissaris Havenbedrijf Rotterdam
•  2005 - 2013 president Havenbedrijf Rotterdam
• 2014  ceo bouwgroep Janssen de Jong
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Het was een simpel idee. Laad 
stukgoed niet doos voor doos en 
krat voor krat in en uit schepen, 
vrachtauto’s en treinen, maar 
doe er een standaard laadkist 
omheen. Als je dat doet, kun je 
schepen, treinen en vrachtauto’s 
veel sneller en gemakkelijker 
laden en lossen. Dat was dus het 
idee van Malcom McLeon, een 

Amerikaan met Schotse voorouders, die al in de jaren 
dertig met de gedachte rondliep om ter bevordering 
van sneller en effi  ciënter goederenvervoer grote 
containers te bouwen en die, met alle lading veilig 
achter deuren, niet alleen van A naar B maar ook, met 
tussenoverslag in B, naar C te sturen.

Aan de basis van de huidige, moderne container stond 
de metalen container die McLean in  1956 ontwikkel-
de. Aan het basisconcept is nooit veel meer veranderd. 
Er kwamen wel meer variëteiten: langere containers, 
hogere containers, open topcontainers voor bulkla-
ding. En er kwamen containerschepen. Ook die waren 
al veel eerder door McLean geconcipieerd, maar het 
eerste zou pas in de jaren vijft ig varen. De Cliff ord J. 
Rogers.

De container heeft  de wereldhandel een reusachtige 
impuls gegeven. Steeds meer lading bleek in contai-
ners snel en betrouwbaar te vervoeren. De innovatie 
stond niet stil. Er verschenen reefercontainers, die nu 
de klassieke reeferschepen aan het verdringen zijn. 
Intussen resteerde er één enorm probleem, dat in het 
verhaal hiernaast wordt uitgelegd. Handelsstromen 
van en naar een bepaalde regio zijn zelden in even-
wicht. Er moeten dus ook lege containers worden 
vervoerd. Jammer van de ruimte.

Maar er wordt gewerkt aan oplossingen. Zo is de 
inklapbare container in ontwikkeling, die je kunt 
stapelen. Vier of vijf van die dingen op elkaar vullen 
één containerslot. Er wordt ook gewerkt aan een 
container zonder deuren. Hoe krijg je daar dan lading 
in? Via de los te koppelen laadvloer. Elders in dit 
dossier een uitvoerig verhaal over deze noviteiten.

Rondom de container is een nieuwe wereldwijde 
bedrijfstak ontstaan. In westerse landen heeft  de 
container steeds verder het binnenland gepenetreerd, 
met bijbehorende, steeds talrijker inlandterminals en 
een steeds groter aanbod van containerdiensten over 
het water en het spoor. Ook daarover meer in dit 
dossier. Maar zelfs in die moderne, effi  ciënte wereld 
gaan dingen soms helemaal mis. Moerdijk Container 
Terminals kan er over meepraten. En doet dat ook.

Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
Containers

Simpele uitvinding,
die alles veranderde

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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Delicate evenwich
Containers zonder retourlading moeten 

worden vervoerd naar regio’s waar lading is. 

De rederijen proberen dat zo goedkoop en 

snel mogelijk te doen.

T
oen de container zijn intrede 
in de lijnvaart deed, leek die 
niets dan voordelen op te le-

veren. Het laden en lossen van de 
schepen ging sneller, de lading was 
beter beveiligd en de aansluiting 
met het vervoer over land verliep 
vlotter.
Het enige grote nadeel bleek het feit 
dat ladingstromen op een vaarge-
bied zelden in evenwicht zijn, zodat 
er altijd lege containers gerepositio-
neerd moeten worden. Het behande-
len van die lege containers kost geld 
en ze nemen aan boord evenveel 
plaats in als gevulde.
Naarmate de grote carriers hun net-
werken uitbreidden, kregen ze meer 
mogelijkheden om via alternatieve 
routes containers terug te krijgen op 
de plaats waar ze het meest nodig 
zijn. Carriers met een globaal net-
werk die op bijna alle vaargebieden 
actief zijn, staan nu voor een inge-

wikkelde evenwichtsoefening die 
echter wanneer ze goed gemaakt 
wordt, de kosten van het repositio-
neren fors kan drukken.
Uit de cijfers die Container Trades 
Statistics (CTS) van alle grote rede-
rijen heeft  ontvangen, blijkt dat het 
ladingonevenwicht in sommige re-
gio’s erg groot is. Het Verre Oosten 
is met afstand de belangrijkste regio 
voor de lijnvaart, want daar vertrok 
in de eerste negen maanden van dit 

jaar bijna 33,7 miljoen teu met la-
ding. Omdat daar in diezelfde peri-
ode nog geen 15,8 miljoen teu met 
lading werd ingevoerd, moest dus 

ruim één op twee exportcontainers 
leeg worden aangevoerd uit een an-
dere regio. Het gaat om net geen 
twee miljoen teu per maand!
In Noord-Amerika is de situatie an-
ders. Daar wordt meer containerla-
ding in- dan uitgevoerd en kwam er 
in de eerste drie kwartalen ruim zes 
miljoen teu leeg te staan, waarvoor 
geen exportlading was. 
Een vergelijkbare situatie vinden we 
in het Midden-Oosten. De Golfsta-
ten voeren vooral olie uit en gebrui-
ken hun petroleumdollars om con-
sumptiegoederen te kopen. Omdat 
er in die regio niet veel industrie en 
productie is, komt er per kwartaal 
ruim een miljoen teu binnen waar-
voor geen exportlading is.
In Europa lijkt het evenwicht tussen 
import en export op het eerste ge-
zicht nog mee te vallen. CTS telde in 

de eerste negen maanden een import 
van 16,24 miljoen teu, terwijl er 
ruim 13 miljoen ‘gevulde’ teu werd 
uitgevoerd. 

In het Verre Oosten moet maandelijks 
twee miljoen teu leeg worden ingevoerd

NOORD AMERIKA
In 16.636.000 teu
Uit 10.730.000 teu

LATIJNS AMERIKA
In 5.717.000 teu
Uit 3.835.000 teu
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Vooruitgang in uw goederenvervoer

Hupac is uw partner voor logistiek maatwerk. Vakkundig, betrouwbaar en onaf-
hankelijk. Dankzij ons uitgebreide Europese netwerk zetten wij uw goederen met 
gemak van de weg op het spoor. Zo combineren we de voordelen van beide 
modaliteiten. Hupac innoveert en investeert in eigen materieel als wagons, 
terminals en IT-oplossingen. Intermodaal transport wordt de toekomst van het 
goederenvervoer. Hupac is er klaar voor.

www.hupac.ch    info@hupac.ch    Tel. +41 91 6952800
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Deze cijfers maskeren echter het feit 
dat veel Europese exportlading rela-
tief zwaar is en daarom geschikter is  
voor 20’ containers dan de volumi-
neuzere importlading die in 40’ con-
tainers arriveert.

Inkomsten
De beste manier om de kosten van 
het leeg repositioneren te drukken, 
is het vinden van lading voor een 
deel van de terugreis. Het is zeker 
niet toevallig dat vele Verre Oosten-
diensten een tussenstop in hubs als 
Jebel Ali of Salalah maken. Tot de 
Arabische Golf wordt er voor de 
containers met lading nog zeevracht 
betaald, zodat alleen het tweede deel 
van de retourtrip naar het Verre 
Oosten leeg verloopt. 
Omdat er veel meer Europese lading 
naar Afrika gaat dan dat er terug-
keert, is het logisch dat ook van 
daaruit veel lege containers naar het 
Verre Oosten worden gebracht.
Op routes waar veel lege containers 
vervoerd moeten worden, zullen de 
meeste rederijen bereid zijn om goe-
deren te accepteren die doorgaans 
niet in containers worden vervoerd. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om afval 
(oud ijzer), breakbulk of zelfs bulk-
lading. Omdat dergelijke lading 
geen grote waarde heeft , kunnen de 

containerrederijen ze alleen maar 
aantrekken door lage tarieven te 
hanteren. Dit verklaart waarom er 
op bijna alle vaargebieden veel lagere 
vrachtprijzen zijn in de kalmste 
richting. Vaak wordt er in die rich-
ting ook nog eens aan slow steaming 
gedaan om de bunkerkosten te 
drukken. Dit impliceert dat de lege 
containers relatief lang onderweg 
zijn.
Hoe gespecialiseerder de container, 
hoe groter de kansen op ladingon-
evenwicht. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor koelcontainers. Bij het retour-
neren van reefercontainers moeten 
de rederijen goed opletten welke la-
ding ze aannemen. Voor containers 
die voedsel vervoeren, kan er op de 
terugweg alleen maar geurloze en 
schone lading mee.
De carriers moeten hun lege contai-
nerstromen voortdurend bijsturen 
omdat het ladingaanbod op sommi-
ge vaargebieden sneller groeit dan 
op andere. Ook wisselkoersen kun-
nen een eff ect hebben. Een wijziging 
van de waarde van de dollar ten op-
zichte van de euro bleek in het verle-
den al meer dan eens de balans op de 
trans-Atlantic in de andere richting 
te kunnen doen omslaan.

STEFAN VERBERCKMOES

VERRE OOSTEN
In 15.794.000 teu
Uit 33.661.000 teu

OCEANIE
In 2.433.000 teu
Uit 1.674.000 teu

MIDDEN-OOSTEN / 
INDISCH SUBCONTINENT
In 8.749.000 teu
Uit 5.580.000 teu

SUB-SAHARISCH AFRIKA
In 4.944.000 teu
Uit 1.975.000 teu

EUROPA
In 16.237.000 teu
Uit 13.056.000 teu
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Uw exportproduct onze oplossing

Van Veenendaalweg 17   3088 HG Rotterdam  |  Havennummer 2380

Van Veelen Verpakkingen en Snoeck Services BV

Van Veelen Verpakkingen is producent van houten (export)verpakkingen en verpakker

van goederen. Ons ervaren team verzorgt elke geschikte verpakking voor uw producten, 

zodat uw goederen beschermd zijn tijdens transport en opslag. We hebben een breed 

assortiment verpakkingsmaterialen, standaardkisten en pallets die uit voorraad geleverd 

kunnen worden.

Snoeck Services BV adviseert en verzorgt voor u het lashen en securen van alle voor-

komende lading zodat uw goederen tijdens transport over weg, spoor en zee gezekerd 

zijn en schadevrij de eindbestemming bereiken.

Gevestigd in Rotterdam - midden in het Waalhaven gebied - voorzien wij onze klanten in 

de Rotterdamse haven, het Rijnmondgebied, heel Nederland en indien gewenst ook 

buiten Nederland. 

De kracht van de samenwerking tussen Van Veelen Verpakkingen en Snoeck Services BV

biedt u een combinatie van kennis, betrouwbaarheid en snelle flexibele service.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende offerte neem dan contact met ons op. 

Namens alle medewerkers wensen wij u 
fijne feestdagen

Snoeck Services BV 

T 010 - 428 96 22   F 010 - 428 96 23  |  E info@snoeck.nl   I www.snoeck.nl   

Van Veelen Verpakkingen

T 010 - 429 01 80   F 010 - 429 70 65  |  E info@veelen.nl   I www.veelen.nl

Expert in verpakken en vastzetten 
van exceptionele lading

pagina 12
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Lading komt niet meer vanzelf

Van Uden is een van de 

oudste en inmiddels 

grootste container-

bargebedrijven  

in Nederland.

H
et containervervoer is een 
van de drie pijlers onder 
Van Uden. Drie jaar gele-

den werden de tot dan toe vrij on-
overzichtelijke activiteiten van de 
verschillende onderdelen netjes 
ondergebracht in drie divisies: (in-
ternationale) expeditie, logistiek en 
multimodaal. Onder de laatste val-
len de binnenvaart en de container-
terminals.
Behalve om als Van Uden met één 
gezicht naar buiten te treden, was er 
nog een reden om de activiteiten sa-
men te voegen: ze kunnen elkaar 
versterken. Zeker in de markt voor 
voedsel- en drankenlogistiek, waar-
in het bedrijf zijn grootste klanten 
heeft. Het schoolvoorbeeld daarvan 
is Heineken, voor wie Van Uden als 
expediteur optreedt, containers ver-
voert en overslaat (op het Alpherium 
in Alphen aan den Rijn) en de distri-
butie van de horecaproducten ver-
zorgt (vanuit Waddinxveen).
Inmiddels slaat Van Uden al zo’n 
180.000 teu over op zijn terminal in 
Alphen, die anderhalf jaar geleden 
werd uitgebreid. Opgezet voor ‘twee 
miljard flesjes exportbier’, biedt het 
Alpherium nu genoeg ruimte voor 
andere klanten, zegt directeur Die-
derik Antvelink van Van Uden. ‘We 
hadden eerst alle capaciteit nodig 
voor de export van Heineken. Nu 
kunnen we meer klanten bedienen 
voor hun importlading. Die verbin-
ding met Rotterdam is goud.’
Onder meer Zeeman (dc in Alphen) 
en Intertoys (in Waddinxveen) laten 
hun importcontainers al over het 
Alpherium lopen. ‘Zo worden we 
minder afhankelijk van Heineken, 

en dat willen we graag. We hebben 
ook plannen en de ruimte om naast 
het Alpherium nog een nieuw ware-
house neer te zetten. Maar dan moe-
ten we wel eerst lading hebben. Het 
is niet meer zoals vroeger: wij bou-
wen en de lading komt er vanzelf 
achteraan.’

Tegenstand
Naast overslagactiviteiten Rotter-
dam (BSR Van Uden Stevedoring) 
en Moerdijk (deelneming in CCT) is 
Alphen de eerste inlandterminal 
van Van Uden. Plannen voor een 
‘tweede Alpherium’ aan de Waal bij 
Haaften zijn op een lager pitje gezet. 
Antvelink: ‘Helaas was daar de te-
genstand in de omgeving te groot. 

Na Waddinxveen is Haaften onze 
grootste vestiging in Nederland, en 
bovendien aan uitbreiding toe. We 
zitten er aan het water en het is zon-
de dat niet te gebruiken. Dus als een 

openbare terminal niet haalbaar is, 
willen we in elk geval een kade voor 
eigen gebruik aanleggen.’
Toch zijn containers die Van Uden 
Multimodal voor zijn eigen klanten 
en via zijn eigen terminals vervoert 
in de minderheid ten opzichte van 
de containers die het bedrijf uit de 
‘vrije markt’ haalt. Het grootste deel 
van de circa 800.000 teu die Van 
Uden in 2013 verwacht te vervoeren, 
is wat Antvelink de ‘korte vaart’ 
noemt: vervoer in opdracht van re-
derijen en overslagbedrijven tussen 
de zeeterminals in Rotterdam en 
Antwerpen, met uitstapjes naar 
Vlissingen, Moerdijk, Alphen en 
Amsterdam. In dat interterminal-
vervoer is Van Uden uitgegroeid tot 

de grootste speler, volgens Antve-
link voornamelijk door de vaste af-
vaarten. ‘Wij zorgen er voor dat onze 
schepen steeds één stop hebben om 
te lossen en één stop om te laden. Dat 
doen we doorgaans met kleinere 
schepen, met minder containers aan 
boord. Dat is per container duurder, 
maar heeft als voordeel dat het schip 
binnen een paar uur de haven weer 
uit is. Voordeel is dat terminals en 
klanten beter kunnen plannen, en 
wij ook. Bij een groot schip is het 
vervoer per container wel goedkoop, 
maar als dat meerdere terminals 
moet aanlopen, blijft het veel langer 
in die haven rondvaren.’
Het ooit genoemde streefcijfer van 
1 miljoen teu per jaar heeft Van 

Het huidige Van Uden is een samensmelting van het ‘oude’ Van Uden 
met NedCargo International. Beide bedrijven gingen in 2002 een 
samenwerking aan waarbij NedCargo activiteiten overnam van Van 
Uden, terwijl Van Uden een belang nam in NedCargo.
In 2011 vond een verdere integratie plaats, toen NedCargo de aandelen 
van Van Uden Logistiek overnam.
NedCargo, waarin Van Uden nog steeds een belang van 50% heeft, is te 
beschouwen als de operationele tak van de Van Uden-bedrijven, terwijl 
het oorspronkelijke Van Uden zich steeds meer toelegt op investeringen 
in en ontwikkeling van logistiek vastgoed.

VAN UDEN EN NEDCARGO INTEGREREN

Uden door de crisis nog niet ge-
haald. ‘Dat was nog in de tijd dat we 
15% per jaar groeiden. Sinds 2008 is 
dat verleden tijd’, zegt Antvelink.

Verslepen
Toch verwacht hij nog wel wat ver-
schuivingen, met name door de 
komst van P3, het monsterverbond 
tussen Maersk Line MSC en CMA 
CGM. ‘Het verslepen van containers 
tussen havens is eigenlijk een kos-
tenpost. Daar wordt beter dan ooit 
op gelet. Als die rederijen het goed 
plannen en verdelen, dan hoeven ze 

niet veel containers heen en weer te 
varen.’
Gunstig voor Van Uden is dat niet, 
erkent Antvelink. ‘Van de andere 
kant, ze gaan met de écht grote sche-
pen varen, die per aanloop enorme 
hoeveelheden containers laden en 
lossen. Die moeten wel allemaal 
worden weggewerkt. Ik verwacht dat 
het vervoer van en naar de inland-
terminals daardoor zal toenemen. 
Daar zal de binnenvaart weer van 
profiteren.’

‘De verbinding tussen Rotterdam 
en Alphen aan den Rijn is goud’
Diederik Antvelink, Van Uden

Het Alpherium, de containerterminal van Van Uden in Alphen aan den Rijn.
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TANKCONTAINER SERVICES

PRETTIGE FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND EN SUCCESVOL 
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CONTAINER
INKOOP - VERKOOP - VERHUUR

WWW.K-TAINER.EU
010-4955453
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D
at is de boodschap van di-
recteur-grootaandeelhou-
der Luc Smits (geen familie 

van…) van Moerdijk Container 
Terminals (MCT), na een harde les 
die hij leerde omdat een Duitse re-
derij van de ene op de andere dag 
het bijltje erbij neergooide. Een les 
die hem zo’n acht ton kostte, waar-
van hij waarschijnlijk zo’n 2%, 
zegge en schrijve 16.000 euro, zal 
terugzien. Eén van de oorzaken is 
volgens hem dat het Duitse faillis-
sementsrecht meer uitgaat van de 
de belangen van het personeel, ter-
wijl het Nederlandse recht meer 
prioriteit geeft aan de crediteuren.  
‘Begrijp me goed, het is mijn eigen 
schuld. Als ondernemer moet je op 
je eigen zaak letten, maar hoe gaan 
die dingen? Het is crisis en als een 
belangrijke klant dan vraagt om tij-
delijk langer krediet, zeg je niet zo 
snel nee, uit angst dat die vertrekt. 
Als middelgrote ondernemer heb je 
ook niet echt de tijd om je in de ach-
tergronden en risico’s te verdiepen, 
al had ik achteraf gezien die exper-
tise wel moeten inhuren’, schildert 
de havenondernemer de achter-

‘Pas op met Duits 
fallissementsrecht’

ROB MACKOR

Kijk uit als je zaken doet met 

Duitse bedrijven. In geval 

van een betalings- 

probleem, loop je veel 

meer risico dan met 

Nederlandse bedrijven.

grond van de zaak. Dat hij dat niet 
heeft gedaan, betekent overigens 
nog niet dat hij zich blind in een 
avontuur heeft gestort. 
De zaak draait om de Duitse short-
searederij United Container Inter-
modal (UCI), die eind vorig jaar on-
verwacht surseance van betaling 

aanvroeg en zijn diensten staakte. 
Het bedrijf was toen al jaren klant 
van MCT, dat trouw de twee UCI-
schepen afhandelde, die elke week 
op en neer voeren tussen Moerdijk 
enerzijds en het Engelse Imming-
ham, Tilbury en Blyth anderzijds. 
Het bedrijf was in de loop der jaren 
zelfs uitgegroeid tot de belangrijkste 
containerklant van MCT en was 
goed voor de overslag van zo’n 
70.000 ‘boxen’ per jaar in  de Noord-
Brabantse zeehaven.

Donderslag
Volgens Smits gebeurde dat als don-
derslag bij heldere hemel. ‘We wisten 
wel dat er iets aan de hand was, want 
ze hadden eerder wat betalingsach-
terstand opgelopen. Maar juist daar-
om had ik op 6 november vorig jaar 
een afspraak met directeur Rüdiger 
Kreppel. Die liet toen een rapport 
zien, waaruit bleek dat zijn financi-
ele situatie op orde was. Daar ben ik 
op af gegaan.’ Drie weken later viel 
de bom. ‘Op 28 november kreeg ik 
een smsje van hem, waarin de rede-
rij tot haar spijt meedeelde dat er 
surseance was aangevraagd en dat 
de dienst werd gestaakt.’
De stuwadoor had overigens nog wel 
een ijzer in het vuur om vorderingen 
veilig te stellen: beslaglegging op 
spullen van de rederij, waaronder 
containers. Smits: ‘Die mogelijkheid 
is vaak ook een reden om krediet te 
verlenen. Je gaat er vanuit dat je je 
geld toch wel krijgt als je op de spul-
len gaat zitten.’ Ook wat dat betreft 
kwam hij echter van een koude ker-

mis thuis: ‘Het retentierecht blijkt in 
Nederland behoorlijk te zijn uitge-
hold. De ladingbelanghebbenden 
eisten natuurlijk ook hun spullen op.  
Die  konden we niet tegenhouden en 
we moesten het grootste deel van de 
containers vrij geven.’ Dat geldt ove-
rigens niet voor alle containers; nog 

steeds staan er boxen van UCI op de 
terminal in Moerdijk. Een aantal 
daarvan bevat zelfs nog lading, maar 
ook die  bieden weinig soelaas. 
Smits: ‘Ze bevatten gerecycled glas 
of zoiets. Dat is zo weinig waard dat 
de eigenaar het gewoon maar laat 
zitten.’

Doorstart
Wat hem het meeste dwarszit, is dat 
Kreppel binnen de kortste keren on-
der de naam United Container 
Schifffahrt & Transport een vrijwel 
identieke nieuwe dienst opzette, 
eveneens vanuit Moerdijk en even-
eens naar Blyth, Immingham en Til-
bury aan de Engelse oostkust. En dat 
met volgens Smits dezelfde schepen. 
Hij kan er nog steeds boos over wor-
den: ‘Ik kan het niet keihard bewij-
zen, maar alles wijst erop dat het een 
pure doorstart is. Blijkbaar kan je als 
Duits bedrijf in Nederland failliet 
gaan, voor miljoenen schulden ach-

terlaten en gewoon weer opnieuw 
beginnen.’ 
Niet dat hij niet geprobeerd heeft om 
zijn geld terug te krijgen. ‘Ik ben in-
middels een halve ton aan advocaat-
kosten verder, maar het ziet er niet 
naar uit dat veel gaat opleveren. De 
curator heeft recentelijk laten weten 

dat de handelscrediteuren waar-
schijnlijk 2% van hun vordering te-
gemoet kunnen zien.’ Daar heeft de 
havenondernemer zich inmiddels 
wel min of meer mee verzoend. 
Maar niet met het feit dat iemand zo 
gemakkelijk een nieuwe start kan 
maken: ‘I will not forget’.

‘Het retentierecht in Nederland blijkt 
behoorlijk te zijn uitgehold’

De terminal van MCT in Moerdijk.
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Luc Smits: ‘Ik zal dit niet  vergeten.’



16 DOSSIER
NIEUWSBLAD TRANSPORT 11-17 DECEMBER 2013

Het zit in ons karakter

driven by dedication

De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en 

toegankelijke mensen, dat is ons karakter. Wanneer 

je Zeeland Seaports leert kennen, maak je kennis met 

professionals die trots zijn op hun havens. Uw belang is 

ook ons belang. Klanten komen op de eerste plaats. Altijd. 

Wij weten wat belangrijk is voor uw bedrijf. Dat zit in ons 

karakter en is een van onze specialiteiten:

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

 gespecialiseerde terminals voor een breed scala aan lading

 u kunt ons 24/7 bereiken op +31 (0)115 647400

www.zeelandseaports.com

Vouwcontainer kiest ruime sop
Zijn innovaties als de opvouwbare container 

en de deurloze container Willie Wortel-

uitvindingen? Of wordt het serieus?

H
et jaar 2014 moet het jaar 
van de opvouwbare zee-
container gaan worden. 

Zowel Cargoshell als Holland Con-
tainer Innovations (HCI), twee 
Nederlandse partijen die inklapba-
re containers hebben ontwikkeld, 
laten hun creaties het ruime sop 
kiezen.
HCI, een spin-off van TU Delft, 
maakte vorige maand bekend dat 
het een belangrijke investeerder 
heeft gevonden in CARU Contai-
ners, het grote containerverhuur- en 
verkoopbedrijf. CARU zegt zijn 
klanten samen met HCI te willen 
voorzien van ‘een nieuw en innova-
tief product’. 
De merknaam van de inklapbare 
container van HCI is 4Fold gewor-
den. Ingeklapt nemen vier 4Folds 
evenveel ruimte in als één gewone 
zeecontainer. Lege containers kun-
nen daardoor efficiënter worden 
vervoerd.

Kijk eens, zonder deur!

PAUL JUMELET

Twee rederijen zijn de 4Fold al aan 
het testen, binnenkort komen er en-
kele pilots. Er worden zowel gevou-
wen als geladen 4Folds verscheept 
vanuit Hongkong naar Rotterdam 
en ook worden ze getest op trans-
porten tussen Rotterdam en Spanje.
Cargoshell, een project van de Rot-
terdamse ondernemer René Gies-
bers, timmert eveneens aan de weg. 

‘De Cargoshell-familie zal zich in 
Europa laten zien’, aldus Giesbers. 
De ondernemer distantieert zich 
van vergelijkingen tussen zijn con-
tainer en die van HCI. ‘We gaan vol-
gend jaar een inklapbare variant van 
de Cargoshell maken, maar Cargo-

shell is meer dan dat. In tegenstel-
ling tot de HCI-container, die ge-
woon van staal is, is die van ons van 
kunststof gemaakt. Daardoor ma-
ken we met de Cargoshell gebruik 
van informatietechnologie moge-
lijk: Cargoshell Smart. En een basis-
Cargoshell, niet opvouwbaar, is al in 
productie. In 2014 gaan we boven-
dien een reeferversie bouwen.’

In de VS is er ook nog Staxxon, dat 
een klapcontainer heeft ontworpen 
die in opgevouwen toestand niet vier 
keer zo dun is als een gewone contai-
ner, zoals de twee Nederlandse uit-
vindingen, maar vijf keer. Maar hoe 
ver Staxxon gevorderd is, is ondui-

delijk. In 2013 werd weinig van het 
bedrijf vernomen.
Bedrijviger is het eveneens Ameri-
kaanse Cakeboxx, dat vorig jaar een 
container presenteerde die geen 
deur heeft, maar een los te koppelen 
laadvloer. ‘De eerste substantiële 
verandering aan de container sinds 
ruim een halve eeuw’, zo introdu-
ceerde Cakeboxx de container, die 
volgens de bedenkers ladingdiefstal 

en waterschade voorkomt: ‘Elk pro-
bleem van de zeecontainer komt 
door de deur’. De Amerikanen trok-
ken dit jaar de wereld over om de 
boodschap van de deurloze contai-
ner te verkopen, zoals afgelopen 
herfst op het Intermodal Europe 
congres in Hamburg.

Vier ingeklapte 4Folds nemen evenveel 
ruimte in als één gewone zeecontainer
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MSC wil naar de overkant
 TERMINALWISSEL  DP World aast ook op groot stuk van de P3-koek

DP World ontving in oktober al de ‘Estelle Maersk’, die was afgeleid van Rotterdam in verband met de arbeidsonrust bij APM.

alle volumes van MSC en Maersk de 
baas kan. Het cijfer van 4,6 miljoen 
teu voor MSC is immers exclusief 
binnenvaartverkeer. De exploitant 
van Antwerp Gateway, DP World, 
wil alvast constructief meewerken 
en praat ook met het havenbestuur 
om een concentratie van de P3 volu-
mes op de Antwerpse Linkeroever 
mogelijk te maken. DP World maakt 
dankzij de band met CMA CGM een 
goede kans om een extra Verre Oos-
tendienst binnen te halen. 
Bij Antwerp Gateway is er nog plaats 
voor extra verkeer. De terminal kan 
op termijn 3,7 miljoen teu aan en is 
nog maar voor ruim een derde in ge-
bruik. DP World probeerde eerder al 
tevergeefs Maersk als klant binnen 
te halen en zal dat nu zeker opnieuw 
proberen te doen. Antwerp Gateway 
mocht eind oktober overigens al een 
afgeleid containerschip van de De-
nen van 15.550 teu behandelen. Het 
deel van zijn concessie afstaan dat 
nog niet verhard en operationeel is, 
wil DP World niet doen.

In Antwerpen kan de helft van 

alle containeroverslag verhui-

zen omdat MSC offi cieel 

gevraagd heeft om te verhui-

zen van het Delwaide- naar 

het Deurganckdok.

De MSC Home Terminal aan het 
Delwaidedok achter de sluizen op 
Rechteroever is al een tijdje te klein. 
Omdat verdere groei er niet mogelijk 
is, kende de rederij uit Genève de 
voorbije jaren een sterkere groei in 
Rotterdam, Le Havre en Bremerha-
ven.
MSC stuurt nu nog schepen van 
14.000 teu door de Berendrechtsluis 
naar zijn eigen terminal, maar neemt 
in september volgend jaar een eerste 
schip van 15.908 teu in de vaart en 
vanaf maart 2015 ook tonnage van 
18.000 teu.
Die jumboschepen met een iets gro-
tere diepgang zullen niet meer door 
de sluis gaan.
Als oplossing voor de ontvangst van 
die jumboschepen werd onder ande-
re gedacht aan de Noordzeeterminal 
aan de Schelde, die momenteel 
wordt aangepast om ultra large con-
tainer ships te kunnen ontvangen. 
Die locatie biedt het voordeel dat 
MSC’s andere schepen er allemaal 
passeren als ze de Zandvliet- of Be-
rendrechtsluis in- of uitvaren.

Eerst toetsen
Die optie wordt nu afgevoerd omdat 
MSC samen met Maersk Line en 
CMA CGM een nieuw P3 Netwerk 
op oostwest-routes gaat opzetten. 
De drie grootste rederijen willen 
hun volumes zoveel mogelijk bunde-
len en dat kan in Antwerpen alleen 
maar aan het onderbenutte Deur-
ganckdok, waar Maersk Line nu al 
de grootste klant van PSA is. CMA 
CGM heeft  daar een minderheidsbe-
lang van 10% in Antwerp Gateway. 
Voor Antwerpen biedt de eventuele 

verhuizing van MSC voor- en nade-
len. Het is positief dat MSC zijn 
grootste hub in de Scheldehaven wil 
houden en er samen met twee ande-
re toprederijen nog verder wil kun-
nen groeien. Het havenbestuur wil 
het trio dan ook de nodige ruimte 
geven.

Een verhuizing naar de Linkeroever 
impliceert wel dat er aan het Delwai-
dedok erg veel overslagcapaciteit 
zou vrijkomen. 
In het recente verleden heeft  het ha-
venbestuur een aantal lege plekken 
in de oudere havengedeelte kunnen 
herbestemmen voor onder andere 
tankopslag, maar het is niet duide-

lijk of er interesse is voor nieuwe ac-
tiviteiten aan de 2,9 kilometer lange 
kade van de MSC Home Terminal.
Het Havenbedrijf gaat de markt nu 
eerst toetsen alvorens MSC een ant-
woord te geven. De bevraging moet 
duidelijk maken of de transfer naar 
het Deurganckdok plannen van an-
deren doorkruist. Het havenbestuur 
zal ook polsen naar interesse voor 
concessies aan het Delwaidedok. 
Eind januari zou MSC een antwoord 
mogen verwachten op de offi  ciële 
vraag om naar de andere oever te 
gaan.

Helft
De rederij van Gianluigi Aponte is in 
de Scheldehaven goed voor een jaar-
lijks verkeer van 4,6 miljoen teu, 
ruim de helft  van de totale contai-
neroverslag. Het is de eerste keer dat 
een rederij een pakket van dergelijke 
omvang binnen een haven wil ver-
huizen. De MSC Home Terminal is 
een 50/50 joint venture van de Zwit-
serse rederij en PSA Antwerp.
Het is echter de vraag of PSA aan de 
noordkant van het Deurganckdok STEFAN VERBERCKMOES
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Maersk Line Belgium, Safma-
rine Belgium en Seagoline 
Belgium, opererend onder de 

naam SCL NV, hebben het full 

AEO-certifi caat behaald. 

D. Speksnijder Transport BV uit 

Hazerswoude heet voortaan 

Speksnijder Logistiek B.V. Het 

bedrijf bestaat dit jaar tachtig 

jaar en had behoefte aan een 

naam die de lading beter dekt. 

De voertuigen worden geleide-

lijk aan van deze nieuwe naam 

voorzien. 

Wijsen Logistics Maastricht 
heeft twee nieuwe Scania 

Streamline Euro VI-trekkers. Ze 

zullen voornamelijk gaan rijden 

op Zwitserland, waar schone 

vrachtwagens met Euro 

VI-motor fi nanciële kortingen 

krijgen. 

Met de nieuwe dienst FlexDe-

liveryService biedt pakketver-

voerder GLS Belgium sinds kort 

een ruime keuze in afl evermoge-

lijkheden voor particulieren en 

dit zelfs voordat de bezorger 

langskomt. De ontvanger wordt 

in een vroeg stadium per e-mail 

geïnformeerd over datum en 

tijdstip van de levering. 

De volledige MAN-dealerorgani-

satie in Nederland heeft het 

BOVAG Erkend Duurzaam 

certifi caat behaald. De elf 

MAN-dealers, die samen 34 

vestigingen hebben, beantwoor-

den aan de normen en eisen 

voor Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen (MVO). 

Gezond Transport is verhuisd 

naar het pand van VTL en FUWA 

in Alphen aan den Rijn. Door de 

gezamenlijke huur van één pand 

worden kosten bespaard en 

wordt het eenvoudiger om 

samen integrale dienstverlening 

te ontwikkelen op het gebied 

van personeel in de sector 

transport en logistiek.

DHL heeft ter vervanging van 

een deel van het wagenpark 131 

Mercedes-Benz Sprinter Euro 

VI-bestelwagens aangeschaft. 

Ze worden ingezet in het Day 

Defi nite-Network bij DHL-termi-

nals in Nederland. 

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-

nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl
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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

Na weer ruim een uur voor-
lichting door @HavenRotter-
dam en @Portbase weer veel 
wijzer, maar nog veel meer 
vragen #hetschipcentraal
@Feyespector 
 
Goederenspoorlijn Oost-Ne-
derland kan wel: rij langzaam 
en bespaar op bovenleiding 
http://tinyurl.com/di-oostlijn
@de_ingenieur

Statistisch bureau Destatis: 
kolenvervoer op de Rijn neemt 
iets toe t.o.v. 2012 door 
verhoging Duitse import
@CBRBtweets

Reserveer nu je plek voor 
tijdens de kerstdagen! 
@TruckParkings 

Luchtfoto: Knooppunt 
Kethelplein verandert snel, 
met boven in beeld de 
verlenging van de A4 pic.
twitter.com/nMPTWZG7K1
@HeijmansNL 

European Gateway Services 
verwacht dit jaar 750.000 teu 
te vervoeren van/naar 
#havenrotterdam
@HavenRotterdam 

Deze week op 
Nieuwsbladtransport.nl

Meer nieuws kunt u 
vinden op 

www.nieuwsbladtransport.nl

NT OP HET WEB 
ransportNieuwsblad

NT OP TWITTER

Hoogste kranen varen 
Rotterdam binnen (+foto’s)

Geluidsoverlast Schiedam 
door schip Maersk 

MSC wil Antwerpse hub 
verhuizen

Topman IJS Global ont-
vangt eerste Martin 
Schröder-prijs 

IRISL blijft niet welkom in 
Europa

Vrachtwagens blokkeren 
snelwegen Frankrijk

PROGECO
HOLLAND

The depot network
HOLLAND - BELGIUM - GERMANY - FRANCE

Containers for sale

Verhuizing 
zou grote 

leemte laten
in Delwaidedok
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TOntslag op staande 

voet bijna onmogelijk

EPKE SPIJKERMAN
www.boekel.com

Op 26 november 2013 heeft het 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in 
kort geding bepaald dat een ont-
slag op staande voet van een 
vrachtwagenchauffeur niet geldig 
was. De chauffeur (geboren in 
1963) was sinds 1999 in dienst. 
Hij had meerdere malen schade 
veroorzaakt tijdens de uitvoering 
van zijn werkzaamheden. Daar-

over waren diverse gesprekken gevoerd en de werkne-
mer had schriftelijk officiële waarschuwingen gekregen, 
met bericht dat bij herhaling ontslag op staande voet 
zou kunnen volgen. De werknemer had daarna een paal 
omver gereden, waardoor een oplegger ernstig was be-
schadigd. Enkele dagen daarna had hij bij het afkoppe-
len van een oplegger de spatborden en de verlichting 
van de trekker eraf gereden, omdat de luchtvering niet 
goed stond en de poten van de oplegger onvoldoende 
waren uitgedraaid. Dit was voor de transportonderne-
ming aanleiding de werknemer op 29 november 2012 op 
staande voet te ontslaan.

De chauffeur vocht het ontslag met succes aan bij de 
kantonrechter. De rechter overwoog dat de twee recen-
te schadevoorvallen het gevolg waren van onvoorzich-
tig en onoplettend, maar niet van ‘roekeloos’ (rij)ge-
drag. Dat de schadevoorvallen zich hadden voorgedaan 
na herhaalde schades en waarschuwingen, maakte dat 
niet anders. 

De werkgever stelde vervolgens hoger beroep in bij het 
Gerechtshof. Het Gerechtshof stelde vast dat de werkge-
ver de werknemer roekeloos en onvoorzichtig rijgedrag 
verweet, met meerdere schades in een relatief kort tijds-
bestek tot gevolg en dat dit de welbekende druppel was 
geweest. Het Hof was het echter met de kantonrechter 
eens dat ontslag op staande voet alleen kon bij schades 
die opzettelijk of door roekeloos gedrag waren veroor-
zaakt. Het Hof kwalificeerde het gedrag van de chauf-
feur als onvoorzichtig of onoplettend, maar niet roeke-
loos (laat staan opzettelijk). Dat de transportonder- 
neming het vertrouwen in de zorgvuldigheid van haar 
werknemer in de omgang met de hem toevertrouwde 
goederen had verloren, was wellicht begrijpelijk maar 
echter geen reden voor ontslag op staande voet. 

Artikel 7:661 BW regelt de aansprakelijkheid van een 
werknemer voor door hem aan zijn werkgever toege-
brachte schade. De hoofdregel is dat de werknemer niet 
aansprakelijk is, tenzij de schade een gevolg is van ‘op-
zet’ of ‘bewuste roekeloosheid.’ Dit wordt niet snel aan-
genomen. Bovendien kan een werknemer op staande 
voet worden ontslagen wanneer hij opzettelijk, of on-
danks waarschuwing roekeloos, eigendom van zijn 
werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt. 
Uit deze uitspraak van het Gerechtshof blijkt dat ook 
hier de lat hoog ligt en een werkgever, uitzonderingen 
daargelaten, niet over een nacht ijs kan gaan bij ontslag 
van personeel. Zelfs na meerdere nachten ijs (waarvan 
naar mijn mening in deze zaak toch wel kan worden ge-
sproken) kan een werkgever blijkbaar nog in een (ar-
beidsrecht)wak rijden.
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AGENDA

Dag van de Haven 
19 december  

De eindejaarsbijeenkomst van de Ha-

venvereniging is dit jaar tevens de af-

scheidsreceptie van Hans Smits, van 

Havenbedrijf Rotterdam.  

• www.havenverenigingrotterdam.

nl

Trucks EindejaarsFestijn 
26 t/m 28 december  

De laatste dag van het Trucks Einde-

jaarsFestijn 2013 begint met een re-

cordpoging voor het grootste 

truckersontbijt ooit. Locatie: Bra-

banthallen ’s-Hertogenbosch. 

• www.truckseindejaarsfestijn.nl 

Telematicadag voor de binnen-
vaart
30 december  

Deze dag wordt jaarlijks georgani-

seerd door o.a. Bureau Telematica 

Binnenvaart, KSCC Schipperscen-

trum en Rijkswaterstaat. 

• www.binnenvaart.org 

InfraTech Duitsland
15, 16, 17 januari 2014 

Vakbeurs voor grond-, weg- en wa-

terbouw, water & afvalwater, ver-

keer & mobiliteit. Er zijn drie vak-

beurzen tegelijk: Infra Tech Duitsland, 

Deubaukom en DCONex. 

• www.messe-essen.de 

Rail & Logistiek 2014 
4 februari 2014 

Event over relevante ontwikkelingen 

in spoorgoederenvervoer en kansen 

van rail in logistiek. Locatie: Staal in 

Rotterdam.  

• www.informamaritimeevents.

com/FKT2649DYN1 

Een forse CO
2
-reductie van 

21,5% leverde Ploeger 
Logistics vorige maand een 
Lean and Green Star op. Dat 
is grotendeels te danken aan 
de 225 speciaal getrainde 
chauffeurs van het bedrijf. 

De chauffeurs van Ploeger namen af-
scheid van hun oude rijgewoontes en 
maakten zich ‘het nieuwe rijden’ ei-
gen. Nieuwsblad Transport reed mee 
om te zien hoe je dat doet, zo efficiënt 
mogelijk rijden.
Een strenge bijrijder die kritisch met 
je meekijkt, dat vindt chauffeur Bar-
ry Rijnders (39) een goede omschrij-
ving van zijn boordcomputer. ‘De 
computer houdt continu je rijstijl bij’, 
vertelt hij. ‘Op het scherm zien we 
precies hoe zuinig we rijden. De 
computer analyseert onze rijstijl aan 
de hand van vijf punten: snelheid, 
toerental, stationair draaien van de 
motor, versnellen en vertragen. Hij 
geeft per meetpunt je prestaties aan 
en het gemiddelde van al die punten 

Efficiënt rijden is een 
 CO2-REDUCTIE  ‘Puzzelen’ achter het stuur met een Ploeger-chauffeur

bij elkaar. Elke werkdag begin je met 
100%. Dat percentage kun je vergelij-
ken met een 10 op school. Als je aan 
het einde van de dag op een gemid-
delde van 80% uitkomt, dan heb je 
het goed gedaan. Ik probeer elke dag 
op een gemiddelde van tussen de 75 
en 80% uit te komen; een hele uitda-
ging. Iedere maand maakt het bedrijf 
rapportages op van de rijstijl van alle 
chauffeurs. Dat houdt je scherp.’

Uitrollen
Rijnders rijdt voor Ploeger uitslui-
tend ritten voor Bakkersland Bun-
schoten. Voor een rit naar Barneveld 
stappen we in een reeds geladen 
Mercedes-Benz Antos-bakwagen. 
Rijnders is de vaste berijder van deze 
een half jaar oude truck met Euro 
VI-motor. Het versneld vernieuwen 
van het wagenpark is een van de ac-
ties van het Harderwijkse transport- 
en logsitiekbedrijf  in het kader van 
Lean and Green, het programma 
van de transportsector om de CO

2
-

uitstoot te verminderen.
‘Efficiënt rijden begint al voor je de 
motor start’, geeft Rijnders aan. 

‘Voor mijn eerste rit controleer ik al-
tijd de banden. Een te lage banden-
spanning kost extra brandstof. Bo-
vendien zie ik zo of de banden in 
orde zijn.’ 
Een ander punt is de sleepas. ‘De la-
dingen die ik vervoer, hebben een 
laag gewicht. Daarom rijd ik met de 
sleepas omhoog. Dat scheelt weer-
stand, dus brandstof. Ook rijd ik al-
tijd met de navigatie. Sommige col-

lega’s rijden vaste routes en kunnen 
die wel dromen. Ik rijd alle routes 
die wij voor Bakkersland Bunscho-
ten rijden, een stuk of dertig. Die doe 
je niet allemaal even vaak en dan is 
het navigatiesysteem een handig 

Chauffeur Barry Rijnders van Ploeger Logistics: ‘Ik moet zorgen dat ik niet boven de 1.700 toeren kom.’

‘Remmen is 
funest als 
je zuinig 

wil rijden’ 
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met een volautomatische versnel-
lingsbak, Rijnders continu aan het 
bijschakelen is. ‘Dat is een van de 
grote verschillen met hoe we hier-
voor reden. Toen deed de automaat 
al het werk. Deze truck heeft  een heel 
effi  ciënte automaat, maar maakt 
vaak toch meer toeren dan echt no-

dig is. Door bij te schakelen, voor-
kom ik dat. Dat bijschakelen is een 
van de dingen die ik geleerd heb op 
de rijstijltraining. Alle chauff eurs 
hebben zo’n training gevolgd toen 
anderhalf geleden het ‘nieuwe rij-
den’ bij ons is ingevoerd.’ 
Als we de A1 bij Amersfoort oprij-
den, vertelt Rijnders dat dat wel 
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Directeur Dirk ‘t Hooft heeft 

afscheid genomen van NDL 

(Nederland Distributieland). Zijn 

opvolger is nog niet bekend 

gemaakt. NDL gaat een nieuwe 

fase in, waarbij nauwe samen-

werking is aangekondigd met de 

NFIA en met Dinalog. Als 

directeur heeft ‘t Hooft (65) 

meer dan tien jaar de boeg-

beeldfunctie vervuld voor 

buitenlandpromotie op logistiek 

gebied. 

Minister 

Melanie 
Schultz van 
Haegen 

(Infrastuctuur 

en Milieu) is 

benoemd tot 

vicevoorzitter van een waterpa-

nel van de Verenigde Naties. 

Het High Level Experts and 

Leaders Panel for Water and 

Disasters (HELP), moet de 

preventie van waterrampen 

hoger op de internationale 

agenda krijgen. Het panel helpt 

landen met het zoeken naar 

oplossingen. 

Hans-Jörg Hager, oud-topman 

van Schenker Deutschland, is 

toegetreden tot de raad van 

advies van de Raben Group. 

Hager was bij 

Schenker, waar 

hij zich met 

strategische 

planvorming 

bezighield, ook 

de verantwoor-

delijke man voor het Europese 

wegvervoer. Voor zijn advies-

raad kiest Raben alleen experts 

die zich bezighouden met 

inhoudelijke zaken die van 

invloed zijn op een succesvolle 

uitvoering van de onderne-

mingsstrategie.

Hoboken 

Advocaten uit 

Rotterdam heeft 

zich versterkt 

met Marjolein 
van Herk-van 
Tilburg als 

partner transport- en aanspra-

kelijkheidsrecht. Zij was tot haar 

overstap partner bij Kneppel-

hout & Korthals. 

Henny van Hamersveld is de 

directeur van het onlangs 

opgerichte HubWays, een 

digitaal logistiek platform dat 

samenwerking en keteneffi -

ciency in sierteelttransport 

mogelijk maakt. Van Hamers-

veld heeft ruime ICT-ervaring.

Transport Groep Meppel bv
Rogat 

Rechtbank Noord-Nederland

Jouke Bethlehem
Capelle aan den IJssel

Rechtbank Rotterdam

Romana Shipping B.V.
Purmerend

Rechtbank Rotterdam

Air Service Limburg
Walem

Rechtbank Limburg

Sofi s Transportdiensten
Weesp

Rechtbank Midden-Nederland

Transport- en Handelsondern. 
G Haze En Zonen B.V.

Brunssum

Rechtbank Limburg

Sea Air Road
Born

Rechtbank Noord-Holland

Omt Expeditie en Transport
Venlo

Rechtbank Limburg

Anderland B.V.
De Kiel

Rechtbank Noord-Nederland

Vdg Transport BVBA
Genk

Rechtbank Tongeren

Transports Houbben SPRL
Plombieres

Rechtbank Verviers

FAILLISSEMENTEN

PERSONALIA

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

sport, elke dag weer

ERIK STROOSMA

‘Iedere maand 
maakt het bedrijf 

rapportages op
van de rijstijl’ 

hulpmiddel. Niet per se om de weg 
aan te geven, maar wel om te zien of 
ik een bijvoorbeeld een rotonde na-
der. Zo kan ik op tijd het gas loslaten 
en zolang mogelijk uitrollen. Rem-
men is funest als je zuinig wil rijden. 
Maar als het nodig is, trap ik wel op 
rem, hoor. Maak je geen zorgen’, zegt 
Rijnders lachend. Als het verkeer het 
toelaat, begint hij zo’n 900 meter 
voor een rotonde al met uitrollen. 
Via zijn spiegels houdt hij het ver-
keer achter hem nauwlettend in de 
gaten. ‘Het gebeurt wel eens dat ie-
mand je vlak voor een rotonde nog 
inhaalt. Dan moet je alsnog remmen 
en ben je alle winst kwijt.’ 

Rijstijltraining
Als de navigatie is ingesteld, kunnen 
we vertrekken. Rijnders zet de bak-
wagen langzaam in beweging. ‘Op-
trekken valt onder het meetpunt 
‘versnellen’. Dat moet je beheerst 
doen. Bij deze truck moet ik zorgen 
dat ik niet boven de 1.700 toeren per 
minuut uitkom. Maak je er meer, 
dan kost dat procenten.’ Het valt op 
dat, hoewel de Mercedes is uitgerust 

wennen was. ‘In plaats van de motor 
starten en je routes rijden, moet je nu 
heel bewust bezig zijn met alles wat 
je doet.’ Dat het motorgeluid van de 
Antos in de cabine amper hoorbaar 
is, is daarbij niet altijd een voordeel. 
‘Bij de oudere trucks hoor je beter of 
je te veel toeren maakt. Bij deze moet 
je goed de toerenteller in de gaten 
houden.’ 
En hoe anticipeer je op een spoor-
wegovergang? De vraag is nog niet 
gesteld of de waarschuwingslichten 
van de overgang die we naderen, be-
ginnen te branden. Rijnders laat tij-
dens het wachten de motor draaien. 
‘Als het goed is, duurt het hier niet 
lang.’ Kort na elkaar passeren inder-
daad twee treinen. 
Als hij weer kan doorrijden, kijkt 
Rijnders naar de boordcomputer. 
Die geeft  aan dat hij goed gehandeld 
heeft . De motor opnieuw starten 
kost immers ook extra brandstof. 
‘Zo blijf je puzzelen. Het is elke keer 
weer een sport om een zo’n goed mo-
gelijk resultaat te boeken.’ 

De Mercedes-Benz Antos-bakwagen met Euro VI-motor. 
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4 weken voor slechts €15

www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

Bel 010 280 10 16 
of mail customerdesk@ntpublishers.nl 

Robert Goodwill, Brits staatsse-
cretaris van Transport, in de 
Standard naar aanleiding van 

veel truck/fi ets-aanrijdingen

Het zou geen gek idee zijn 
om truckers eens op de fi ets 
te zetten, al zal dat gezien 

het fysiek van som-
mige truckers niet 
makkelijk zijn

QUOTE VAN DE WEEK

Drones: alles opgelost
Daags nadat Amazon, UPS en DHL 
hun plannen hebben aangekondigd, 
meldt ook de Kerstman zijn pakjes 
voortaan met drones op de plaats van 
bestemming te brengen. De onbeman-
de vliegtuigjes kunnen de kerstcadeaus 
op stamniveau onder de kerstboom af-
leveren. Voor wijken met een grote 
stamdichtheid overweegt Santaclaus 
de inzet van grotere drones, die lading 

kunnen bundelen om deze op drop-off  points bij benzinesta-
tions, supermarkten en drogisterijen tot dichtbij de geadres-
seerden te brengen.
 
Rudolf het Rendier begint oud te worden en maakt de laatste 
tijd een stramme indruk, zo overweegt de internationale ver-
sie van Sinterklaas. Daarbij raakt zijn rol in het luchtverkeer 
natuurlijk een beetje uitgespeeld als straks elke webwinkel en 
pakjesbezorger drones inzet om de spullen van B tot C te ver-
voeren. Een rendier, ook al kan het vliegen, heeft  nu eenmaal 
niet de hersencapaciteit om alle intensieve vliegverkeer in zijn 
omgeving voldoende te kunnen traceren en ernstige botsin-
gen te voorkomen.
 
Sinterklaas zelf, die we toch overwegend in Nederland en Bel-
gië kennen, laat in Spanje weten de plannen van zijn wereld-
wijde concurrent nauwlettend te volgen. Uit een oogpunt van 
duurzaamheid wil hij het shortseatraject met de stoomboot 
echter niet schrappen. De boot vaart straks van Spanje naar 
de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam, laadt 
daar de pakjes uit en verspreidt ze vervolgens met drones naar 
de gereedstaande schoentjes en laarsjes in het land. Met de 
City-terminal van ECT heeft  de Goedheiligman al een voor-
lopig contract gesloten. ‘Die lui hebben straks als de Tweede 
Maasvlakte wordt geopend, niks meer te doen. Daar kan ik, 
als niet al te kleine verlader, handig op inspelen’, heeft  de bis-
schoppelijke kindervriend aan kwaliteitskrant ‘El País’ laten 
weten. ‘150.000 containers op jaarbasis is geen kattepis.’
 
Het strooien van pepernoten geschiedt in de toekomst hoog 
uit de lucht, met een speciale pepernotendrone, die bij Airbus 
in Toulouse wordt ontwikkeld. De versnaperingen worden in 
papiertjes ingepakt, omdat ze in de nieuwe opzet immers ook 
op modderige straten, in vijvers en op koeievlaaien, of erger, 
terecht zullen komen. ‘Het toenemende vraagstuk van Zwar-
te Piet is daarmee in één klap opgelost’, laat een woordvoer-
der in Madrid weten.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl
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ALL-STAR LOGISTICS

Barbra Streisand 
als fl eetmanager? 
Bruce Springsteen 
op de afdeling plan-
ning? Verladers die den-
ken bij All-Star Logistics (uit 
Limerick, Ierland) misschien 
Sandra Bullock, ‘The Edge’ 
of desnoods ‘Geer en Goor’ aan de telefoon 
te kunnen krijgen, komen waarschijnlijk bedrogen 
uit. Op de website van het transportbedrijf wordt 
ene Padraig Murphy als contactpersoon vermeld. 
Maar die is vast en zeker een ster in logistiek.

Container velt held
Robert Redford botst op 
volle zee op een container. 
In zijn nieuwe fi lm, ja.

De containerscheepvaart is hot in 
Hollywood, zeker sinds het verras-
send grote succes van Captain Phil-
lips, de fi lm waarin Tom Hanks een 
Maersk-kapitein speelt. 
De volgende fi lmheld die blijkbaar 
ook graag eens zijn naam in Nieuws-
blad Transport vermeld wilde zien, 
is Robert Redford (Th e Sting, Th e 
way we were, Out of Africa, etc, etc). 
Redford belandt in zijn nieuwe fi lm 
All is Lost, die in januari bij ons in 
de bioscopen komt, net als Hanks op 
de Indische Oceaan en krijgt daar zo 
mogelijk nog grotere problemen dan 
Hanks te verstouwen had met al die 
piraten in Captain Phillips.
Redford stuit, terwijl hij op zijn zeil-
jacht aan het (even een hip woordje 
ertussen door gooien) chillen is, niet 
op bloeddorstige piraten, maar wel 
op een ronddobberende container.

Haaien
De botsing met de zeecontainer, 
blijkbaar overboord gevallen van 
een schip, leidt het hoofdthema van 
de fi lm in: Redford moet met zijn be-
schadigde jacht, zonder navigatie-

systeem en commu-
nicat iem iddelen, 
zien te overleven, 
waarbij alle moge-
lijke gevaren de re-
vue passeren, van 
een woeste storm 
tot voedselgebrek 
en gretig toekij-
kende, en even-
eens hongerige, 
haaien. Alleen 
de Somalische 
piraten laten 
de fi lmheld dit 
keer met rust.
De zeilende 
senior (Red-
ford mocht 
a f g e l o p e n 
augustus 77 
k a a r s j e s 
uitblazen) 
zou nog op redding 
mogen hopen, als hij zijn vaartuig 
weer naar een scheepvaartroute zou 
kunnen loodsen, om daar de aan-
dacht van vrachtschepen te trekken. 
Of dat hem lukt, kunnen veel bui-
tenlandse fi lmfanaten al vertellen, 
want in de meeste landen ging de 
fi lm eerder al in première. De kritie-
ken zijn over het algemeen lovend. 
Volgens een recensent klinkt het 

 FILM  Nu Redford op de maritieme toer  

verhaal behoorlijk c l i c h é -
matig - een mens in doodsnood ziet 
midden op de oceaan  haaienvinnen 
naderbij komen en schepen die juist 
net ietsje te ver uit zijn buurt blijven 
- maar heeft  Redford er toch wel wat 
bijzonders van weten te maken.

PAUL JUMELET

Pim-pam-pet transportnamen

Mocht u straks tijdens de feestdagen gaan 

Pim-pam-petten en daarbij stuiten op de vraag 

‘Noem een transportbedrijf’, dan kunt u ter 

verhoging van de feestvreugde wellicht op de 

proppen komen met George Baker Shipping, 

Pipo’s Transportation, Reederei NSB, Eurovision 

Logistics, SM Transport, Ramp Trucks, Kiss-Kont 

Transport, Aardvark Moving Company, George 

Bush & Son, of één van de andere fantasieprik-

kelende, werkelijk bestaande transportbedrijven 

die in het verleden op deze achterpagina werden 

opgenomen in ons lijstje ‘rare transportnamen’. 

Hierbij nog wat verse munitie voor eventuele 

veldslagen aan het gezelschapsspellenfront.

ARMADA SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

Engelse bedrijven zullen weinig vertrouwen hebben 
in de logistieke oplossingen van dit bedrijf. De be-
faamde Spaanse armada liet zich immers ooit in de 
pan hakken door Engeland. Armada komt echter niet 
uit Spanje, maar levert slag voor geoliede supply 
chains vanuit een hoofdkantoor in Pittsburgh (VS).

STALKER GROUP

Eén stalker is al bijzonder vervelend, laat staan een 
hele groep. Gelukkig heeft déze Stalker Group geen 
kwaad in de zin; het Litouwse bedrijf houdt zich be-
zig met goederenvervoer tussen wat vroeger de 
Sovjet-Unie heette en de rest van de wereld.

DE ROCKER LOGISTICS

Geen opzwepende elektri-
sche gitaarsolo’s en 

beukende drums bij 
dit be-

drijf uit Kwat-
recht-Wette-

ren (niet ver 
van Gent).
De naam van 

het bedrijf komt 
gewoon van Albert de 

Rocker, de man die de on-
derneming in 1953 oprichtte. Wel bezorgt het trans-
portbedrijf ons andere geneugten des levens: De 
Rocker begon destijds met onder meer het vervoer 
van ‘geestrijke dranken’ en werd vooral bekend als 
huisvervoerder van Barry Callebaut, ’s werelds groot-
ste chocoladefabrikant.

EN DEZE VIJF ZIJN OOK ACTIEF:

•  WOW Logistics (Wow= Warehousing of Wisconsin)

•  Black Sheep Trucking (New Yorkse transporteur)

•  M & M Group (transportbedrijf uit Bulgarije)

•  MAF Logistics (vervoerder uit Oregon, VS)

•  Strik & Strik (vervoerder uit Brabantse dorp Zeeland)


