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te hebben genomen om schaalgrootte te 
bereiken. ‘Met een omzet van rond de 200 
miljoen kan je in deze marginale markt je 
investeringen nog wel fi nancieren, maar zo 
ver zijn we niet gekomen.’ Hij schat de jaar-
omzet van de spooractiviteiten op zo’n 35 
miljoen euro. 
De liberalisering van de spoorwegmarkt 
heeft  volgens hem voor Husa gefaald. ‘Het 
lijkt erop dat alleen voormalige staatsbe-
drijven en een paar grote beursgenoteerde 
groepen in deze markt kunnen overleven. 
We voelen ons na bijna tien jaar als de hond 
die al cirkeltjes draaiend zichzelf in de 
staart bijt, maar geen stap vooruit komt.’
Hij benadrukt dat de logistieke activiteiten 
van de ongeveer 230 werknemers tellende 
groep worden voortgezet en uitgebouwd. 
Daaronder vallen onder meer IMS Veen-
dam, IMS Zuid, Groningen Railport, Rail-
Motion en een belang van 49% in rail ope-
rator Shuttlewise.

Husa Transportation van onder-
nemer Rob van Gansewinkel, de 
enig overgebleven Nederlandse 
lange afstandsspoorvervoerder, 
stopt met het rijden van treinen.

De tractie-activiteiten van dochter HTRS 
in Nederland worden ontmanteld en de 
contracten worden aan bestaande partners 
overgedragen. HTRS Süd in München 
wordt verkocht, mogelijk binnen enkele 
weken. In Nederland verliezen  zo’n 35 ma-
chinisten hun baan, maar volgens Van 
Gansewinkel  hoeven ze zich weinig zor-
gen te maken: ‘Er is een groot tekort aan 
gekwalifi ceerde machinisten.  Ze kunnen 
zo weer aan de slag. Mocht er een probleem 
overblijven, dan lossen we dat netjes op.’
Directeur Ad Toet van brancheorganisatie 
KNV ziet in het besluit van Van Ganse-
winkel de bevestiging van eerdere waar-
schuwingen dat het Nederlandse spoor-
vervoer zich uit de markt heeft  geprijsd. 

‘Dit is een onaangename verrassing, die 
aantoont dat de gebruiksvergoeding in Ne-
derland te hoog is en dat alle regelgeving 
vervoerders op te hoge kosten jaagt.’ KNV 
heeft  zich eind vorig jaar fel verzet tegen 
verhoging van de gebruiksvergoeding 
door ProRail/Keyrail , maar heeft  die niet 
volledig kunnen keren. 

Verlies
Van Gansewinkel zegt dat ‘het product 
spoor in Nederland te duur is gemaakt’.  
‘Mooi dat hier ERTMS wordt aangelegd, 
maar het maakt de locomotieven wel duur-
der’, geeft  hij als voorbeeld.  Hij stapte bijna 
tien jaar geleden in het spoorvervoer met 
de overname van ACTS, dat vooral afval 
vervoerde. Een paar jaar geleden voegde hij 
twee Duitse spoorvervoerders toe aan de 
Husa-groep, die daarmee ook internatio-
naal  vervoerder moest worden.
Hij wil niet zeggen hoe groot het verlies 
over de afgelopen tien jaar is, maar stelt wel 
in het begin ‘een stukje verliesfi nanciering’ 

Als spoorvervoerder heeft Husa het eind van de rit bereikt. De groep concentreert zich voortaan op zijn logistieke activiteiten.

ROB MACKOR

 ROB VAN GANSEWINKEL   ‘Nederland heeft het product spoor te duur gemaakt’

LUCHTVRACHT
Maastricht Aachen 
Airport (MAA) zag 
het vrachtvervoer 
vorig jaar licht stijgen 
met 5% naar 79.000 
ton. Dat was in 2012 
nog 75.000 ton. 
De stijging van het verwerkte vrachttonnage voltrok 
zich bijna volledig in de laatste negen maanden van 
het jaar, meldt de luchthaven. ‘Een duidelijk teken van 
voorzichtig economisch herstel’, aldus MAA. De 
stijging van het vrachtvolume is vooral toe te schrijven 
aan de groei bij de Turkish Airlines Cargo, Cargolux en 
Royal Jordanian. Ook bij het over de weg aangeleverde 
vrachtaanbod was er sprake van verbetering.

Lichte groei vrachtvervoer MAA

WEGVERVOER
Het Alblasserdamse transport- en heftruckbedrijf 
Maat is sinds 1 januari 2014 ook operationeel vanuit 
België en dekt daarmee de corridor Alblasserdam, 
Europoort en Antwerpen. Het is de eerste buitenland-
se vestiging voor het bedrijf. Maat Transport en Maat 
Heftrucks bieden in het Antwerpse havengebied hun 
producten en diensten aan. Naast een operationeel 
planner, worden diverse heftrucks en transportmidde-
len in Antwerpen gestationeerd. Maat is tachtig jaar 
actief binnen de sector transport en logistiek, in de 
niches wegtransport, expeditie (rail, air en sea), 
heftruckverhuur, logistiek, techniek en truckparking.

Maat opent Vlaamse vestiging 

miljard dollar telt Euronav neer voor 
vijftien supertankers van Maersk Tankers 
Singapore. Met de overname van alle 
zogeheten ‘very large crude carriers’ 
(VLCC’s) van Maersk Tankers verdubbelt 
de Belgische rederij zijn eigen vloot 

ruimschoots. VLCC’s hebben een capaciteit van 
200.000 tot 320.000 ton en worden vooral ingezet 
voor het transport van ruwe olie over de wereldzeeën. 
De schepen zijn gemiddeld zo’n vier jaar oud.

OVERNAME OLIETANKERS

WEGVERVOER
Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft een af-
zonderlijke deelmarkt ingesteld voor transporteurs die 
veel van ferryvervoer gebruik maken. De nieuwe deel-
markt Ferrytransport is de voortzetting van de Associa-
tion of Ferry Transport Operators (AFTO). Door aanslui-

ting bij TLN vergroten 
ze hun lobbykracht. 
Waar de AFTO zich 
vooral richtte op het 
Verenigd Koninkrijk, 
zal de deelmarkt zich 
ook richten op andere 
ferrybestemmingen 
in Europa.

AFTO wordt Ferrytransport Spoorvervoerder Husa 
gooit de handdoek
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RDe barricaden op met 

Van Uden 

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Ondernemen is vooral vooruit-
zien en daar geeft  logistiek dienst-
verlener Van Uden blijk van in de 
waarschuwing en oproep naar 
branchegenoten in Nederland. 

Na vijf magere crisisjaren lijkt er 
weer een sprankje hoop te zijn 
voor de logistieke dienstverleners 
die de recessie met veel kunst en 

vliegwerk hebben overleefd. Het ladingaanbod trekt 
weer aan en het woord groei wordt weer vaker gehoord. 
Toch waarschuwt Van Uden al voor een nieuw gevaar. 
De meeste overgebleven transportbedrijven in het mid-
den-en kleinbedrijf staan er fi nancieel zo slecht voor dit 
laatste logistieke kleinood van Nederland een makke-
lijke prooi is voor kapitaalkrachtige buitenlandse opko-
pers. Daarmee zou de uitverkoop van logistiek Neder-
land na de eerdere verkoop van grootheden als KLM, 
Nedlloyd en Frans Maas compleet zijn.

Van Uden wil met gelijksoortige mkb-bedrijven een 
front maken tegen een nieuwe buitenlandse opkoop-
hausse. Kapers kunnen buiten de deur worden gehou-
den via fusies, samenwerkingsverbanden of joint ven-
tures. Bedrijven die krap bij kas zijn kunnen zo ook 
internationaal een vuist maken, gelooft  de directie van 
Van Uden. 

Dat initiatief is toe te juichen, toont ondernemerszin en 
zou ook in het kader van het speerpuntenbeleid van de 
overheid op logistiek gebied ondersteuning verdienen. 
Dat kabinetsbeleid lijkt zich nu hoofdzakelijk via insti-
tuten als Dinalog bezig te houden met academische ver-
handelingen over de logistieke regiefunctie, terwijl die 
regie met de verdere opkoop van transportbedrijven 
langzamerhand geheel naar het buitenland verdwijnt.
    
Het feit dat Husa Transportion (HRTS) als enig overge-
bleven grote Nederlandse lange afstandsspoorvervoer-
der de handdoek in de ring moest gooien, spreekt ook 
boekdelen. Husa wijst er op dat het Nederlandse spoor-
vervoer door de hoge infrastructuurkosten op achter-
stand staat ten opzichte van het buitenland. ‘Het pro-
duct spoor is in Nederland te duur gemaakt’, aldus 
ondernemer Rob van Gansewinkel van Husa.

Het wordt dan ook tijd dat er meer geluisterd wordt naar 
bedrijven als Husa en Van Uden. Anders verdwijnt er 
straks nog meer Nederlands tafelzilver naar het buiten-
land.   

     POLL     

Reageer ook! www.nieuwsbladtransport.nl/poll

 NIEUWE POLL: 
Mansveld moet zich sterker maken voor het spoorvervoer

Ja, de economie trekt aan 

Nee, het blijft nog tot 2015 aanmodderen 

Nee, P3 verpest alles 

Anders

33 %

45 %

19 %

3 %

In 2014 komt alles goed

Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 1501 mensen op de stelling van 18 DECEMBER

Het internationaal wegvervoer 
van Kuehne + Nagel (K+N) 
schrijft  nog steeds rode cijfers. 
Volgens topman Stefan Paul 
wordt 2014 voor de landdivisie 
van de grote Zwitserse expedi-
teur het jaar van de waarheid, 
nadat in 2013 de winstdoelstel-
lingen niet zijn gehaald. ‘Het in 
2013 ingezette herstel moet zich 
in 2014 vertalen in zwarte cijfers 
voor het gehele jaar’, stelt Paul 
optimistisch.    

Vanwaar deze zekerheid? Het 
wegvervoer van K+N schrijft  al 
jaren rode cijfers.
De omzet is elk jaar wel gegroeid, 
maar dat heeft  zich nog niet ver-
taald in zwarte cijfers. Ik ben begin 
2013 in dienst getreden bij K+N om 
daar verandering in aan te bren-
gen. Niet voor niets heet onze stra-
tegie ‘road to profi t’.

Wat is er misgegaan? 
Kuehne + Nagel heeft  het wegver-
voer de afgelopen jaren sterk uitge-
bouwd via acquisities van nationa-
le spelers. De achterliggende 
gedachte was om die regionale 
overnames tot een internationaal 
netwerk te vervlechten. Dat is op 
zich al een enorme opgave, maar 
daarnaast was het moeilijk om de 
groupage-diensten in onze groot-
ste Europese markten, Duitsland, 
Groot-Brittannië en Frankrijk, 
rendabel uit te voeren. De basis van 
ons Europese netwerk is nu goed. 

Wat hebben jullie gedaan?
We hebben eerst een grondige ana-
lyse gemaakt van de problemen en 
hebben ons vervolgens geconcen-
treerd op vijf aandachtsgebieden 
om uit de verliezen te komen: ver-
koop, inkoop van de capaciteit, de 
IT, winstgevendheid van de fi lialen 
en verbetering van de effi  ciëntie 
binnen de Europese lijndiensten. 
Bij de verkoop hebben we bijvoor-
beeld gekeken naar de klanten-
structuur, de verkoopkanalen, het 
succespercentage en het prijsbe-
leid.

Welke maatregelen zijn er precies 
genomen? 
Ondermeer zijn we de inkoop en 
het prijsbeleid centraal gaan aan-
sturen. Wij kopen jaarlijks voor 
twee miljard Zwitserse franc aan 
wegvervoer in. Deze koopkracht 
willen we beter benutten door la-
gere prijzen en betere service af te 

dwingen bij de onderaannemers. 
Door de overname van de verschil-
lende logistieke bedrijven hadden 
we verder te maken met tien ver-
schillende transportmanagement-
systemen. Dat willen wij binnen 
vier tot zes jaar terugbrengen naar 
een uniform systeem. We kunnen 
dan straks met een druk op de 
knop precies achterhalen welke 
winst een bepaalde truck of klant 
op een bepaalde dag oplevert. Dat 
kunnen we nu nog niet.

Hoe staat het met de winstge-
vendheid van de fi lialen? 
We hebben alle vestigingen door-
gelicht op basis van bepaalde crite-
ria zoals omzet, brutomarge, kos-
ten, productiviteit en 
marktpenetratie. Op de lokaties 

waar wij niet groot genoeg zijn om 
bijvoorbeeld in het natransport en 
overslag een omslag in de kosten te 
realiseren, onderzoeken wij om het 
fysieke deel uit te besteden. Tegelij-
kertijd hebben wij de frequentie 
van het aantal Europese lijndien-
sten verhoogd of verlaagd afh anke-
lijk van de marktomstandigheden. 
Bij het segment deel-en complete 
truckladingen is er verder nog te 
veel eenrichtingsverkeer. Hier pro-
beren we de benuttingsgraad te 
verbeteren door diverse landen via 
centrale kwaliteitspunten met el-
kaar te verbinden. In Scandinavië 
loopt momenteel een test met een 
coördinatiecentrum in het Zweed-
se Norrköping.   

Zijn de eff ecten van deze maatre-
gelen al zichtbaar in de cijfers?   
In het eerste kwartaal van 2013 la-
gen we nog tien miljoen franc ach-
ter op resultaat van begin 2012. In 
het tweede kwartaal van vorig jaar 
was er sprake van een verbetering 
van drie miljoen vergeleken met 

het jaar daarvoor en in het derde 
kwartaal scoorden we acht miljoen 
franc hoger.

Maar nog steeds in het rood?    
We zien duidelijk een trend naar 
boven.

Zijn er nog nieuwe overnames te 
verwachten de komende tijd? 
Tot eind 2015 zeker niet in Europa. 
Daar ligt de nadruk toch op het be-
halen van een marktconform ren-
dement en consolidatie van de be-
staande activiteiten. Buiten Europa 
kijken we nog wel naar mogelijk-
heden in Noord-Amerika en het 
Midden Oosten. Daar zijn er dui-
delijk betere groeikansen.    

STEFAN PAUL, KUEHNE + NAGEL WEGVERVOER

‘2014 wordt voor ons het 

jaar van de waarheid’ 

LUTZ LAUENROTH, DVZ

‘We kopen voor twee miljard in. Die 
koopkracht willen we beter benutten’
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Meer tariefverhogingen 
op route Verre Oosten 
SCHEEPVAART
Na CMA CGM, Hapag-Lloyd en 
OOCL hebben ook Hanjin, Zim en 
Maersk Line prijsverhogingen 
voor de route Verre Oosten/Zuid-
oost-Azië naar Europa aangekon-
digd. Hanjin wil de prijzen per 15 
januari met 500 dollar per teu 
verhogen, Zim per 8 januari met 
450 dollar per teu. Maersk Line 
houdt het dit keer op een piektoe-
slag van 250 dollar. De Deense 
carrier beroept zich op ‘grote druk 
op het netwerk’ als gevolg van 
een ‘sterke seizoensmatige vraag’. 

Organisatie in tankvaart 
groeit naar 70.000 ton 
BINNENVAART
De leden van de nieuwe coöpera-
tie in de tankvaart in de Benelux 
en Duitsland, de CITBO, hebben 
inmiddels een vloot in beheer 
met een laadvermogen van sa-
men 70.000 ton. Er zijn Belgische, 
Nederlandse en Duitse binnen-
vaarttankers bij van 1.150 ton tot 

6.350 ton. De exploitanten heb-
ben samen honderd werknemers 
in dienst. De meeste schepen va-
ren tussen de ARA-havens (Ant-
werpen, Rotterdam, Amsterdam).

Hogere boete voor 
overtreding milieuzone
WEGVERVOER
De boete voor het overtreden van 
de Milieuzone Vrachtverkeer is 
per 1 januari verhoogd van 220 
naar 230 euro, exclusief 6 euro ad-
ministratiekosten. De milieuzo-
nes in de Nederlandse steden gel-

den uitsluitend voor vrachtauto’s 
zwaarder dan 3500 kilogram. De 
volgende gemeenten hebben een 
milieuzone: Amsterdam, Utrecht, 
Den Haag, Rotterdam, Leiden, 
Delft, Rijswijk, ‘s-Hertogenbosch, 
Breda, Tilburg, Eindhoven, Maas-
tricht en Sittard-Geleen.

Aanleg kanaal door 
Nicaragua uitgesteld 
SCHEEPVAART
De aanleg van het ‘Nicaragua-
kanaal’ is een jaar uitgesteld. Er 
kan pas vanaf 2015 aan de verbin-
ding tussen de Atlantische en de 
Stille Oceaan worden gewerkt, 
omdat er nog onvoldoende on-
derzoek is gedaan en er nog geen 
defi ntieve route is gekozen. Voor 
het project zijn verschillende rou-
temogelijkheden. Het nieuwe ka-
naal moet 286 kilometer lang 
worden en is daarmee langer dan 
het Panamakanaal, dat zo’n 80 
kilometer lang is. 

KORT

Superkranen per schip 
onderweg naar ECT

Havenbedrijf verbreed en moet van-
af april de klok rond toegankelijk 
zijn voor de nieuwe generatie super-
schepen tot 18.000 teu.
ECT heeft  verder een nieuwe klasse 
van 106 automated guided vehicles 
(agv’s), elf nieuwe automatische sta-
pelkranen en zeven straddle carriers 
besteld. Alle nieuwe materieel wordt 
de komende maanden operationeel. 
ECT bereidt zich daarmee voor op 
de opening van de twee nieuwe ge-
automatiseerde terminals op Maas-
vlakte 2. Die zullen naar verwach-
ting een nieuwe norm stellen op het 
gebied van productiviteit.
ECT had de aankomst van de kra-
nen aanvankelijk voor kort na de 
jaarwisseling aangekondigd, maar 
het schip had vertraging opgelopen.

De Rotterdamse containerstuwa-
door ECT verwacht het komend 
weekend het Chinese schip ‘Zhen 
Hua 26’ met vijf nieuwe superkra-
nen te verwelkomen.

De vijf nieuwe kranen zijn gebouwd 
door ZPMC in Shanghai, dat ook ei-
genaar is van de ‘Zhen Hua 26’. De 
kranen kunnen containerschepen 
met 25 rijen containers in de breedte 
aan, waar het huidige maximum aan 
boord van de grootste schepen nu op 
23 staat.
De levering maakt deel van een om-
vangrijk moderniseringsprogram-
ma van de Delta Terminal. Ze ko-
men op de kade aan de zuidkant van 
de terminal langs de Amazoneha-
ven. Die wordt momenteel door het 

CONTAINERTERMINAL

Kallas tegen Duits plan
tol voor personenauto’s

las bezwaar. Minder moeite heeft  de 
transportcommissaris met het plan 
binnen het vignet te variëren naar de 
CO2-emissieklasse van het voer-
tuig. Schonere voertuigen zouden 
dan minder dan honderd euro voor 
het vignet moeten neertellen en 
meer vervuilende voertuigen meer 
dan die honderd euro.
Of het vignet er komt, is nog steeds 
niet zeker. Het is een wens van coa-
litiepartij CSU, ook de partij van 
Dobrindt. Bekend is echter dat de 
andere partijen in de nieuwe rege-
ring van bondskanselier Angela 
Merkel, CDU en SPD, er niet voor 
warmlopen.
Overigens ging de CSU met de ‘Pkw-
Maut’ als speerpunt de verkiezingen 
in.

Europees Transportcommissaris 
Siim Kallas ziet weinig in het vig-
net voor personenauto’s dat Duits-
land wil invoeren.

Kallas maakt er bezwaar tegen dat 
Duitse automobilisten worden ge-
compenseerd voor de kosten van het 
vignet, terwijl buitenlandse automo-
bilisten de volle mep moeten beta-
len.
De nieuwe verkeersminister in 
Duitsland, Alexander Dobrindt, 
denkt aan een vignet dat honderd 
euro per jaar moet kosten. Ook 
Duitse autobezitters moeten het vig-
net kopen, maar Dobrindt wil ter 
compensatie de motorrijtuigenbe-
lasting voor hen verlagen.
Vooral tegen dat laatste maakt Kal-

WEGVERVOER

JOHN VERSLEIJEN

‘Wapenen tegen opkopers’
KAPERS OP DE KUST ‘We mogen geen prooi worden van spelers die zich hier goedkoop vestigen’ 

Van Uden wil in de toekomst samen met andere Nederlandse bedrijven de vleugels internationaal uitslaan.  

samenvoeging van NedCargo Inter-
national met Van Uden Logistiek en 
de overname in 2012 van Schouten 
Logistiek. Daardoor claimt het be-
drijf uit Waddinxveen tot de top vier 
in de Nederlandse logistiek van le-
vensmiddelen, wijnen en gedistil-

leerde dranken te behoren en als 
binnenvaartoperator in de Belgische 
en Nederlandse containervaart zelfs 
marktleider te zijn met een aandeel 
van 35%. Volgens mededirecteur 
Roderick de la Houssaye van Van 
Uden zou het transportbedrijf zon-

der de expansie van de laatste jaren  
in de Benelux ‘ook de buit zijn ge-
worden van kapers’. 

Slag 
De twee directeuren kijken ook naar 
kansen om de ‘vleugels in het bui-
tenland uit te slaan’, maar achten de 
tijd daarvoor nog niet rijp. ‘Door de 
recente bedrijfsuitbreiding hebben 
we fl ink in de buidel moeten tasten. 
Onze operationele winst bedroeg in 
2013 iets meer dan vijf miljoen euro. 
Dat is onvoldoende om verdere groei 
te fi nancieren. We zullen eerst onze 
positie moeten consolideren en 
meer rendement moeten maken, zo-
dat we straks zo stevig mogelijk 
staan als de internationale slag be-
gint.’ 

De Nederlandse transport-
sector moet de handen 
ineen slaan tegen de 
volgende overnamehausse 
uit het buitenland. Via 
‘samenwerking, fusie en 
joint venture’ moet het 
bedrijfsleven de tegenaanval 
kiezen, vindt Van Uden.

Daartoe roept directeur Diederik 
Antvelink van de 160 jaar oude lo-
gistiek dienstverlener op. Hij waar-
schuwt dat buitenlandse opkopers 
klaar staan om voor een habbekrats 
Nederlandse transportparels over te 
nemen. ‘De gehele Nederlandse 
transport- en logistiekbranche is 
verzwakt. Zij hebben last van de 
voortdurende tarievendruk en te 
kampen met groeistuipen. Daar-
naast is het midden en kleinbedrijf  
in onze sector uitgedund of overge-
nomen. We zullen dus allemaal 
moeten uitkijken geen prooi te wor-
den voor internationale spelers die 
zich hier goedkoop willen vestigen’, 
waarschuwt Antvelink.  ‘We zijn bo-
vendien als overwinnaars in de loka-
le concurrentieslag alleen maar be-
zig elkaar kapot te concurreren. De 
vraag is of dit een slimme strategie 
is. Zo maken we onszelf alleen maar 
meer tot makkelijke prooi voor bui-
tenlandse ondernemingen.’ 
Om een buitenlandse overname-
hausse te voorkomen, moet er door 
het Nederlandse logistiek bedrijfsle-
ven ‘beter creatief ’ worden nage-
dacht en worden gezocht naar con-
structies ‘waarmee we zelf 
internationaal de markt’ op kunnen, 
stelt hij voor. ‘Te denken valt aan een 
internationale samenwerking, fusie 
of joint venture met andere con-
cerns. In ons eentje kunnen we de 
internationale stap nog niet maken, 
maar in zo’n samenwerkingsver-
band moet het zeker lukken.’
Hij wijst er op dat de internationale 
schaalvergroting in de transport en 
logistiek ‘op alle fronten’ al gaande 
is. ‘De eerste tekenen zijn al zicht-

baar in bijvoorbeeld de voedseldis-
tributie waar Bakker Logistiek en 
het Duitse Dachser een internatio-
nale samenwerking zijn aangegaan, 
terwijl van Meerendonk Logistics 
door de Duitse branchegenoot JF 
Hildebrand werd overgenomen.’ Als 

een ander voorbeeld voor de buiten-
landse bedreiging noemt Antvelink 
de containervaart op de Rijn, die ‘in-
middels grotendeels door het Duitse 
Contargo/Rhenus wordt beheerst’.
Van Uden is zelf de laatste jaren 
sterk gegroeid. Onder meer door de  

‘We zijn alleen maar bezig elkaar kapot 
te maken in de lokale concurrentieslag’

NIEUWSBLAD TRANSPORT 8-14 JANUARI 2014



4

Onrust in logistieke   
 VOLATILITEIT  De gehele logistieke keten laat meer pieken en dalen zien. Dat is

De internationale lading-
stromen worden grilliger. 
We zien dat in de hele 
logistieke keten. En het 
culmineert in de zeehavens.

Pieken en dalen in het ladingaanbod 
nemen in de hele logistieke keten 
steeds grotere vormen aan. Stabiele 
transportmarkten behoren tot het 
verleden, zo wezen twee studies uit, 
die eind vorig jaar werden uitge-
bracht. De toenemende ‘volatiliteit’ 
dwingt logistieke dienstverleners 
om nauwer contact te houden met 
hun klanten. Ze dwingt overslagbe-
drijven in havens om beter te over-
leggen met reders. Betere kennis van 
wat er de komende tijd aan lading 
mag worden verwacht is al een deel 
van de oplossing.
De BME, de Duitse organisatie voor 
inkoop- en logistiek management, 
legde een aantal logistieke dienst-
verleners en verladers de vraag voor 
hoe sterk ze van deze volatiliteit last 
hebben en wat ze er zoal tegen doen. 
De helft  van hen ervaart toenemen-
de schommelingen in volumes in de 
binnenlandse logistiek. Twee op de 
drie neemt in internationale logis-
tieke stromen toenemende variaties 
waar. Ondervraagd werden 171 ver-
laders en 58 vervoerders en logistie-
ke dienstverleners.

Prikkels
De meesten van hen – 94% van de 
dienstverleners en 60% van de verla-
ders - noemen het vooral van belang 
dat dienstverleners en klanten goed 
contact houden. Zo kunnen de eigen 
volumeprognoses worden verbe-
terd, waardoor beter kan worden ge-
pland. Bedrijven moeten de markt 
intensief volgen. Tot dusver waren 
voor nauwkeurige planning onvol-
doende prikkels; de meeste vervoer-
ders transporteerden gewoon wat er 
te vervoeren viel.
Maar dat begint door de steeds gro-
tere ladingschommelingen te duur 

te worden, omdat in piektijden extra 
capaciteit moet worden ingekocht en 
in daltijden overcapaciteit wordt 
aangehouden. De tactiek van 48% 
van de verladers en 67% van de 
dienstverleners is nu, een basiscapa-
citeit aan te houden en zich op de ei-
gen kernactiviteiten te concentre-
ren. Een plotselinge volumegroei 
wordt dan opgevangen door extra 
capaciteit te huren.

Vastleggen
Bij die uitbesteding, zo zeggen veruit 
de meeste verladers en dienstverle-
ners, moet je je niet te sterk op één 
externe partij vastleggen. De mees-
ten besteden dan ook delen van het 
werk gericht aan meer strategische 
onderaannemers uit. Met hen wor-
den contracten gesloten voor een 
aantal jaren om de beschikbaarheid 
van voldoende capaciteit tegen een 
redelijke prijs is gewaarborgd. Die 

aanpak lijkt haaks te staan op de ten-
dens planningscycli te verkorten, 
maar is bedoeld om bij pieken in het 
volume zeker te zijn van voldoende 
capaciteit.

Vlaamse havens
Precies hetzelfde volatiliteitspro-
bleem vinden we in de zeehavens, zo 
blijkt uit een studie naar pieken en 
dalen in de overslag die de bank ING 
liet uitvoeren door de Antwerpse 
hoogleraar Th eo Notteboom. Hij 
onderzocht de havens van Antwer-
pen, Gent, Zeebrugge en Oostende. 
Zijn belangrijkste conclusie is dat de 
volatiliteit ook daar in de afgelopen 
jaren duidelijk is toegenomen. Ha-
venbedrijven, stelt Notteboom, heb-
ben een uitgebreider risicoprofi el ge-
kregen nu ze volledig in verbinding 
staan met wereldwijde bevoorra-
dingsketens. Dat brengt meer risi-
co’s met zich mee, omdat overal in 

IRU en Timocom zien
beide oplevende markt

Rotra steekt acht tot 
tien miljoen in loskade

per dag een beeld van de actuele 
marktsituatie.
In het vierde kwartaal van vorig jaar 
kwam de verhouding tussen vracht-
aanbod en aangeboden laadruimte 
uit op 49:51. Over het hele jaar kwam 
deze verhouding op 47:53. In beide 
gevallen was dus het aanbod van 
laadruimte net even groter dan dat 
van vracht. Maar de vergelijking met 
een jaar eerder pakte vorig jaar al 
gunstig uit. Over 2012 was de ver-
houding vracht:laadruimte name-
lijk nog 45:55.
Tegen het najaar van vorig jaar 
kwam de grote ommekeer. In okto-
ber werd een verhouding van 53:47 
bereikt en was er dus voor het eerst 
in lange tijd een groter aanbod van 
lading dan van vervoerscapaciteit. 
In de maanden erna zakte de naald 
weer terug tot 48:52 in november en 
47:53 in december. Maar alweer pak-
te de vergelijking met een jaar eerder 
positief uit. In november 2012 bij-
voorbeeld werd met een verhouding 
van 38:62 een treurig dieptepunt be-
reikt. Laadruimte was er toen in 
overvloed, terwijl maar een mager 
beetje vracht op het vrachtuitwisse-
lingsplatform werd aangeboden.

Indrukwekkende stap
Marcel Frings, ‘chief representative’ 
bij Timocom, spreekt van een ‘in-
drukwekkende stap in een positieve 
toekomst’. Hij wijst erop dat de ver-
houding vracht:vrachtruimte nu 
veel stabieler is geworden en dat het 
vrachtaanbod zo’n tien procentpun-
ten is aangetrokken.
Timocom gaat, zegt Frings, van een 
verdere verbetering van de Europese 
transportmarkt uit. ‘Voor betrouw-
bare prognoses is het natuurlijk nog 
te vroeg, maar in het algemeen zal 
het verder opwaarts gaan.’
Het is overigens nog maar de vraag 
of deze opwaartse trend meteen in 
het eerste kwartaal doorzet. Het be-
gin van een kalenderjaar is voor het 
wegvervoer vaak niet het beste deel 
van het jaar. | FN

zal in de loop van dit jaar door Rotra 
worden besloten. Het Gelderse fami-
liebedrijf verwacht jaarlijkse 5.000 
tot 10.000 containers over te slaan op 
de containerterminal, die ook voor 
derden wordt opengesteld. 

Aanzienlijke groei
Rotra meldt verder aan de zaken-
krant dat in 2013 de omzet met 5% 
toenam naar 122 miljoen euro. Voor 
dit jaar gaat het bedrijf uit van een 
groei van 8%. De nettowinst lag in 
2012 op 1,5 miljoen euro. Precieze 
cijfers voor 2013 zijn er nog niet, 
maar de directie spreekt van een 
‘aanzienlijke’ groei van het resultaat 
over 2013. 
Rotra, dat met 675 medewerkers we-
reldwijde expeditie verzorgt, wil 
meer gebruik maken van vervoer 
over het water als alternatief voor 
wegvervoer. | JV

Het gaat duidelijk beter in het weg-
vervoer. Ladingaanbod en capaci-
teit houden elkaar nu ongeveer in 
evenwicht. In vorige jaren werd 
veel meer vrachtruimte aangebo-
den dan lading.

Volgens cijfers van de internationale 
wegvervoersorganisatie IRU nam 
het vrachtvervoer over de weg in Eu-
ropa in tonnen met een magere 0,4% 
toe. Dat was in elk geval winst in ver-
gelijking met het jaar ervoor, toen 
het wegvervoer de tweede dip sinds 
het uitbreken van de crisis door-
maakte.
In Europa moesten we vorig jaar de 
groei niet zoeken. Ons werelddeel 
bleef ver achter bij de BRIC-landen 
Brazilië, Rusland, India en China en 
ook bij de landen in het zuidoosten 
van Europa. In de BRIC-landen 
werd vorig jaar in tonnen een ver-
voersgroei van 5,1% opgetekend.
Ook dit jaar zal Europa op dit punt 
fl ink achterblijven. Een groeiperce-
tage van 5, zoals de IRU die voor-
spelt voor de BRIC-landen, halen wij 
hier natuurlijk niet. Maar de ver-
voersgroei die de IRU voor Europa 
voorziet, komt in ieder geval op 1,3% 
uit. Daar heeft  de wegvervoersbran-
che lang op moeten wachten.
Jens Hügel, bij de IRU hoofd Duur-
zame Ontwikkeling, spreekt van 
‘een opwaartse trend in Europa’. Na 
de dubbele economische dip in de ja-
ren 2009 en 2012 lijkt de economi-
sche groei weer geleidelijk in het we-
relddeel terug te keren.

Timocom
Dat het herstel in het Europese weg-
vervoer in de loop van vorig jaar 
langzaam inzette, wijzen ook de 
jongste cijfers van vrachtuitwisse-
lingsplatform Timocom uit. Timo-
com, dat het aanbod van over de weg 
te vervoeren lading confronteert 
met het aanbod van vrije laadruim-
te, stelt op grond van de op die wijze 
verkregen gegevens een Transport-
barometer op. Die geeft  per land en 

Koninklijke Rotra zal rond de acht 
tot tien miljoen euro steken in de 
eigen binnenvaartterminal aan de 
IJssel bij de hoofdvestiging in 
Doesburg. 

Het transportbedrijf maakte begin 
december van het vorig jaar bekend 
alle vergunningen binnen te hebben 
voor de containerterminal. Aan het 
project werkt het bedrijf al meer dan 
twintig jaar. 
De loskade wordt deels uit eigen 
middelen gefi nancierd en deels door 
de banken, meldt het bedrijf aan Het 
Financieele Dagblad. De bouwkos-
ten omvatten naast de aanleg van de 
loskade ook de aanschaf van een 
containerkraan en de noodzakelijke 
baggerwerkzaamheden. 
De terminal moet in 2015 gereed 
zijn. Voor de bouw zijn nog drie aan-
nemers in de race. Wie de klus krijgt, 

WEGVERVOER
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De laatste jaren hebben de Belgische zeehavens meer pieken en dalen in de overslag te       
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keten groeit
s ook goed zichtbaar in de zeehavens

FOLKERT NICOLAI

slag laat al sinds 1980 een forse vola-
tiliteit zien.  Een afnemende volatili-
teit was er daarentegen in de overslag 
van ro/ro-lading. Die kende wel for-
se pieken in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw en in de jaren van de cri-
sis. Die crisis trof het ro/ro-segment 
overigens hard.

Vloeibare bulk
Een lage en afnemende volatiliteit 
vinden we in de overslag van vloei-
bare bulk. Een groeiende gemiddel-
de volatiliteit is er in het stukgoed, 
met pieken in 1984, 2002 en 2009.
Toenemende schommelingen zijn er 
in de haven van Antwerpen, wat 
moet worden verklaard uit het feit 
dat deze haven zich steeds nadruk-
kelijker richt op de overslag van con-
tainers. In Gent is de volatiliteit be-
gin deze eeuw juist afgenomen, 
maar loopt deze de laatste jaren weer 
fors op. Zeebrugge kende een hoge 

volatiliteit in de jaren tachtig, maar 
zag deze in de jaren negentig afne-
men. Ook na 2000 is er in Zeebrugge 
sprake van een stabiele overslag.
De studie maakt ook een internatio-
nale vergelijking van havens in 
Noordwest-Europa in de periode 
2010-2013. Die vergelijking wijst uit 
dat de Nederlandse havens samen 
met Antwerpen de geringste schom-
melingen in het ladingaanbod verto-
nen. Amsterdam kent een volatiliteit 
van nog geen 2%, Antwerpen en 
Rotterdam komen net boven die 2% 
uit. De havens van Zeeland Seaports 
- Vlissingen en Terneuzen - kennen 
een volatiliteit van een kleine 3%, in 
Hamburg is dat ongeveer 3,3%. Al 
deze havens lieten in die periode ook 
een verhoudingsgewijs fl inke groei 
zien.
Nog sterker groeide Bremerhaven, 
maar deze haven kent ook een vola-
tiliteit van ruim 5%. De meest ‘vola-
tiele’ haven is Rouen (bijna 6%). In 
deze haven nam het ladingaanbod in 
de genoemde periode evenwel juist 
af. Werd zoëven vastgesteld dat de 
volatiliteit in Gent tot voor enkele ja-
ren afnam, deze haven scoorde tus-
sen 2010 en 2013 wel ruim 4,5% en 
dus aanzienlijk meer dan bijvoor-
beeld Antwerpen.
De onderzoekers bepleiten dat ha-
vens op de toenemende volatiliteit 
reageren met een fl exibele haven-
planning die snelle aanpassing bij de 
werkelijkheid mogelijk maakt. Ha-
venbedrijven moeten ‘meer besten-
dige, fl exibele en wendbare manage-
mentstijlen ontwikkelen’. 

zo’n keten iets mis kan gaan.
Notteboom onderzocht de ontwik-
keling van de volatiliteit in de haven-
overslag tussen 1980 en nu. De meest 
stabiele periode was die tussen 1980 
en het begin van deze eeuw. Sinds de 
eeuwwisseling nam de volatiliteit 
geleidelijk toe om tussen 2008 en 
2012 op een gemiddelde van 4% uit 
te komen.
De toeneming van de schommelin-
gen had mede te maken met de fi -
nanciële crisis die in 2008 uitbrak, 
aldus de onderzoeker. Hij benadrukt 
dat een hoge volatiliteit immers ook 
kan samenhangen met het succes 
van een haven bij het aantrekken 
van meer ladingstromen, of met de 
opening van een nieuwe terminal.
De volatiliteit nam in de onderzoch-
te periode toe bij de droge bulkgoe-
deren. In dit segment waren er voor-
al tussen 2010 en 2012 grote 
schommelingen. De containerover-

Doek valt voor de oude 
CIA-airline Evergreen

TNT minst renderende 
transportfonds op AEX

handelaar EAGLE heeft  ook gevol-
gen voor Air France-KLM Cargo en 
Luft hansa Cargo. Deze Europese  
maatschappijen maken gebruik van 
de overslagdiensten van deze vracht-
afh andelaar, die vestigingen heeft  op 
de grote Amerikaanse luchthavens 
zoals op New York JFK Airport, Mi-
ami, Atlanta, Dallas en Los Angeles. 
De maatschappijen moeten op zoek 
naar een nieuwe vrachtafh andelaar 
als de Amerikaanse curator geen ko-
per vindt voor de logistieke dienst-
verlener. Een  doorstart van EAGLE 
met nieuwe eigenaars is volgens ex-
perts niet onwaarschijnlijk omdat 
EAGLE met klanten als US Postal 
Services een bepaalde waarde verte-
genwoordigd in de markt.

Irak
Evergreen heeft  al bijna een maand 
geleden de laatste vrachtvlucht uit-
gevoerd. De resterende vier B747’s 
staan op de diverse luchthavens in 
de VS verspreid en zullen volgens ex-
perts gezien de hoge leeft ijd van de 
freighters en de overcapaciteit in de 
markt waarschijnlijk niet meer wor-
den ingezet. 
Evergreen-topman Smith heeft  eer-
der aangegeven dat vooral het slech-
te internationale luchtvrachtaanbod 
van de laatste jaren en het opdrogen 
van lucratieve defensiecontracten de 
vrachtmaatschappij parten heeft  ge-
speeld. Vooral de afb ouw van Ame-
rikaanse militaire aanwezigheid in 
Irak en Afghanistan leidde tot een 
forse inkomstenderving bij Ever-
green. Aanvankelijk wist de vracht-
maatschappij de verliezen op te van-
gen door een grote vliegtuighangar 
in de staat Arizona en de helicopter-
divisie Erickson Air Crane te verko-
pen. Deze laatste dochteronderne-
ming leverde Evergreen 276 miljoen 
dollar op, maar dit geld verdween 
bijna net zo snel naar de geldschie-
ters. Ook werden 450 werknemers 
ontslagen. Het mocht uiteindelijk 
niet baten. | JOHN VERSLEIJEN

mann, in de etalage. TNT Express 
zoekt tevens kopers voor een deel 
van de intercontinentale vracht-
vloot, die nu onder meer uit nood-
zaak wordt ingezet voor charter-
werk. Ook voor deze kapitale 
vrachtvliegtuigen (B747-400’s) is 
nog geen kopers gevonden 

Post
Het aandeel Air France-KLM lever-
de de beleggers vorig jaar nog een 
koerswinst op van 8,4%, terwijl de 
koers van het aandeel PostNL met 
ruim 42% steeg. Die forse koersstij-
ging van het postbedrijf, met 30% 
grootaandeelhouder in TNT Ex-
press, wordt deels toegeschreven aan 
de recente verkoop van 15% van de 
aandelen in TNT en de expansie in 
het meer lucratieve pakkettenver-
voer. De AEX steeg vorig jaar gemid-
deld met 17%.  | JOHN VERSLEIJEN

Evergreen International Airlines  
wordt onder de Amerikaanse fail-
lissementsregels defi nitief ont-
manteld.   

Al enige tijd gingen er geruchten dat 
de vrachtmaatschappij uit de staat 
Oregon bankroet was nadat alle 
vrachtvluchten werden gestaakt, 
verhuurbedrijven de vrachtvliegtui-
gen gingen invorderen en schuldei-
sers via de rechtbank claims neerleg-
den voor niet betaalde rekeningen. 
Topman Delford Smith van de Ame-
rikaanse vrachtmaatschappij ont-
kende in november 2013 nog de acu-
te fi nanciële problemen bij de meer 
dan veertig jaar oude luchtvracht-
maatschappij, maar heeft  nu defi ni-
tief de handdoek in de ring gegooid 
door het faillissement aan te vragen 
van de holding en alle dochteron-
dernemingen bij de Amerikaanse 
rechtbank. 
Dat betekent dat de boedel van de 
Amerikaanse maatschappij, die in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw 
vaak werd ingehuurd door de Ame-
rikaanse inlichtingendienst CIA, 
wordt verkocht en de opbrengst zal 
worden verdeeld onder een groot 
aantal schuldeisers. 
Volgens het Amerikaanse fi nancieel 
persbureau Bloomberg laat de hol-
ding van Evergreen een schuld van 
een half miljard dollar (366 miljoen 
euro) achter. Tegenover deze schul-
den zouden nog bezittingen staan 
van rond de 100 miljoen dollar.

KLM Cargo
Ook voor een groot aantal zusterbe-
drijven heeft  Evergreen het faillisse-
ment aangevraagd. Het gaat om Su-
pertanker Services, Evergreen 
Defense and Security Services, 
vrachtafh andelaar Evergreen Avia-
tion Ground Logistics Enterprise 
(EAGLE), Evergreen International 
Aviation, Evergreen Systems Logis-
tics en Evergreen Trade. 
De faillissementsaanvraag van af-

TNT Express zag de waarde van het 
aandeel over 2013 met bijna 20% 
afnemen op de Amsterdamse 
beurs.

Daarmee was de Nederlandse pak-
ketvervoerder het slechts renderen-
de transportfonds op de Amster-
damse AEX vorig jaar. 
De daling wordt door analisten 
vooral toegeschreven aan de misluk-
te verkoop van de koerier begin 2013 
aan het Amerikaanse UPS. Daar-
naast bleven de resultaten van de ex-
presvervoerder door de recessie te-
genvallen, vooral op de thuismarkt 
Europa. 
TNT is na de mislukte verkoop op 
zoek naar een nieuwe strategie. On-
dermeer worden de binnenlandse 
expresactiviteiten in China en Bra-
zilië afgestoten en staat de logistieke 
Fashiondivisie, het oude Bleck-
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TRANSPORTINDEX HERSTELT ZICH VAN NIEUWJAARSDIP

Rondom de jaarwisseling laat de Transportindex altijd een zeer forse daling zien. Dat was ook dit jaar zo.  Stond de 
index halverwege december nog boven de 100, de meest recente stand, die van deze week maandag, was 64.00. 
Dat was overigens wel iets boven de stand van voorgaande jaren.  Direct na Oud en Nieuw zette - ook normaal 
voor deze tijd van het jaar - een krachtig herstel in. Ten opzichte van het dieptepunt op oudejaarsavond is de 
index alweer zo’n twaalf punten gestegen. Een fl ink herstel liet de binnenvaart zien. De deelindex daarvoor 
sprong in één week tijds van 57,33 naaar 72,64. De wegvervoerindex steeg in die week van 45,47 naar 59,15. 
Volgende week zullen deze indices weer naar een normaal niveau zijn opgeklommen.

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 

TransportIndex Zeevaart Binnenvaart Wegvervoer
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Bedrijven vangen 
pieken steeds meer 

op door extra 
capaciteit te huren

 verwerken gekregen. Toch valt die ‘volatiliteit’ internationaal gezien nogal mee.  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  
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in de haven in de tweede helft  van 
deze eeuw fors dalen, mogelijk zelfs 
tot een halvering ten opzichte van de 
piek  omstreeks 2040.  

‘Dat heeft  de krantenkoppen ge-
haald’, zegt George Wurpel, senior 
onderzoeker bij IMSA en mede-au-
teur van het rapport. ‘Het is een goe-
de waarschuwing: dit moeten we 
niet willen. Vervolgens is de grote 

vraag natuurlijk hoe je tot een scena-
rio komt waarin de overslag niet in-
stort en Rotterdam zijn economi-
sche positie behoudt.’

Duurder
Eerst de vraag waarom de overslag 
op termijn terugloopt als er niets 
verandert. Het rapport beschrijft  
een scenario waarin het steeds moei-
lijker en daardoor duurder wordt om 
grondstoff en te winnen. Dat ont-
trekt kapitaal aan andere sectoren, 
zoals de voedselvoorziening. Tege-
lijkertijd tast de toenemende vervui-
ling het (leef-)klimaat aan en de ge-
zondheid van mensen. De 
wereldbevolking daalt en daardoor 

ook de mondiale productie. ‘Kli-
maatverandering en vervuiling 
gaan op lange termijn eff ecten heb-
ben op de bevolkingsgroei en de in-
dustriële output. Dat zal dan ook in 
Rotterdam zijn weerslag hebben’, 
zegt Wurpel.
Daar staan twee andere scenario’s 
tegenover. In het, ook volgens het 
Havenbedrijf ‘meest wenselijke’ sce-
nario gaan technologische maatre-
gelen (effi  ciënter gebruik van grond-
stoff en en beperking van 
milieuvervuiling) gepaard aan ‘een 
andere manier van leven’. Die resul-
teert in een kleinere vraag naar goe-
deren, waardoor minder beslag 
wordt gelegd op natuurlijke hulp-

K
limaatscepsis. Aan Nico van 
Dooren, directeur Energie 
en Industrie van het Haven-

bedrijf Rotterdam, is het niet be-
steed. ‘Zijn er werkelijk veel men-
sen die die hele klimaatdiscussie 
maar onzin vinden en vrolijk op de 
oude voet willen verder gaan? Daar 
geloof ik niets van. Het is in ieder 
geval niet het geluid dat ik om me 
heen hoor in de haven. Duurzaam-
heid staat ook bij het bedrijfsleven 
hoog op de agenda. ‘
Van Dooren is nauw betrokken ge-
weest bij de totstandkoming van het 
rapport ‘De Toekomst Herzien’, in 
opdracht van het Havenbedrijf op-
gesteld door onderzoeksbureau 

IMSA, dat is gelieerd aan de Club 
van Rome (zie kader). Daarin wor-
den de stappen beschreven die Rot-
terdam moet zetten om – naar eigen 
zeggen - dé duurzame haven te wor-

den. De publicatie van het rapport 
eind vorig jaar kreeg vooral aan-
dacht vanwege de voorspelde gevol-
gen als Rotterdam niet voor de duur-
zame route zou kiezen: bij 
ongewijzigd beleid zou de overslag 

Nu al groen voorsorteren

NIEUWSBLAD TRANSPORT 8-14 JANUARI 2014

‘Maak Rotterdam aantrekkelijk voor 
groene industrie om zich te vestigen.’

Na 2040 misschien een halvering van de overslag, als er niets verandert in 

het beleid? Experts leggen uit hoe de haven van Rotterdam op dit moment al 

kan inzetten op groene technologie om dat doemscenario te voorkomen.  

Olie, olie, olie.
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‘Laten we eerlijk zijn, fossiel zal nog 
decennia dominant blijven.’ 

Historisch (1) Standard+ (2) Technology (3) Integral 
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BRON CLUB VAN ROME

Drie scenario’s voor de overslag in de haven van Rotterdam

De Club van Rome voorziet een stijging van het volume in de Rotter-
damse haven tot 2040. Daarna blijft de overslag stabiel of daalt ze.

Tomeloze bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen, onherstelbare 
vervuiling van het milieu. In een notendop waren dat de zorgen die een 
aantal wetenschappers in 1968 bijeenbrachten in Rome. Ze vormen een 
stichting die vanaf dat moment bekend staat als de Club van Rome en 
worden beroemd met in 1972 gepubliceerde rapport ‘Grenzen aan de Groei’. 
Daarin schetsen zij een somber beeld van een wereld waarin het streven 
naar welvaart ten koste gaat van het welzijn. Om steeds meer monden te 
kunnen voeden moet natuur worden opgeofferd aan landbouw. Toene-
mende industriële productie verbruikt gestaag schaarser wordende 
grondstoffen, waarvan het tekort leidt tot spanningen tussen landen.
Met het rapport wilde de Club van Rome de publieke opinie wakker 
schudden. Dat lukte boven verwachting, te meer omdat vlak na het 
verschijnen de eerste oliecrisis uitbrak. Opeens was de voorspelling dat 
de wereld het op enig moment zonder olie moet stellen niet langer 
geheel onrealistisch.
Hoewel later op de wetenschappelijke methodiek van ‘Grenzen aan de 
Groei’ een en ander is afgedongen, is de boodschap ervan recht overeind 
blijven staan. Zeker nadat in de decennia erna de bewijzen zich opstapel-
den dat door het gebruik van fossiele brandstoffen vrijkomende 
broeikasgassen een opwarming van het klimaat teweegbrachten. 
Klimaat- en milieudoelstellingen staan sindsdien hoog op de agenda van 
regeringen, terwijl met het verdrag van Kyoto in 1997 internationaal de 
eerste stappen werden gezet naar een meer duurzame wereldeconomie.
Het Nederlandse lid (vanaf de oprichting) van de Club van Rome is 
Wouter van Dieren, jarenlang voorzitter van Milieudefensie en nog 
steeds directeur van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (IMSA), 
het onderzoeksbureau dat het rapport ‘De Toekomst Herzien’ in opdracht 
van het Havenbedrijf Rotterdam heeft opgesteld.

CLUB VAN ROME

Hoewel transport op zichzelf niet duurzaam is, betekent een duurzame 
haven niet per se dat het aantal transportbewegingen minder wordt, 
zegt George Wurpel van IMSA. ‘Het effect op transport zou heel beperkt 
kunnen zijn. Ook in een circulaire economie blijven er goederen door de 
haven gaan. Alleen dan minder afkomstig van primaire industriële 
productie, en meer van hergebruik van grondstoffen en goederen. 
Waarschijnlijk ontstaan er wel andere distributiepatronen, al is moeilijk 
te voorspelen hoe die er uit komen te zien.’
Wat wel verandert, verwacht Wurpel, is dat waar de economische 
betekenis nu nog vaak wordt afgemeten aan het volume (hoe meer 
tonnen door een haven, hoe beter) dat in de toekomst gebeurt aan activi-
teiten die meer waarde toevoegen. Meer geld verdienen aan minder 
tonnen - dat kan ook betekenen dat er minder ruimte nodig is voor 
havenactiviteiten. 
‘Dat hebben we niet onderzocht, maar dat lijkt me een logische gevolg-
trekking. Het automatisme dat er na een Maasvlakte 1 een Maasvlakte 2 
nodig is en daarna een Maasvlakte 3, dat wordt denk ik wel doorbroken. 
Ik verwacht eerder dat toekomstige bedrijven andersoortige activiteiten 
ontplooien die minder ruimte nodig hebben.’

MAASVLAKTE 3?

bronnen. Er is minder kapitaal no-
dig voor het bestrijden van milieu-
vervuiling, het delven van 
grondstoff en en het verhogen van de 
voedselproductie. Bevolking en wel-
vaart blijven gelijk. Voor Rotterdam 
betekent dit scenario een lagere 
groei van de overslag tot 2040, maar 
daarna geen daling.
Welk scenario tussen deze twee ui-
tersten ook bewaarheid gaat worden, 

één ding is zeker: dergelijke mondi-
ale ontwikkelingen heeft  Rotterdam 
niet in de hand. Waarom dan toch zo 
duidelijk stelling genomen voor een 
bepaalde richting? Dat is een kwestie 
van ‘verantwoordelijkheid nemen’, 
zegt Van Dooren. ‘Je kunt je ogen 
niet sluiten voor dit soort vraagstuk-
ken en veranderingen. De belangen 
van de bedrijven, van het Havenbe-

drijf zelf, en van de samenleving 
waarvoor je het uiteindelijk allemaal 
doet; al die belangen kun je niet los 
van elkaar zien.’

Transitie
Rotterdam kan de wereld niet stu-
ren, maar wat het wel kan en ook 
moet doen, vindt Wurpel, is ‘voor-
sorteren’ op een transitie naar een 
meer duurzame economie. ‘Het Ha-
venbedrijf moet zich de vraag stellen 
wat het nú moet doen om straks niet 

de boot te missen. En daarmee op 
tijd beginnen, niet wachten tot de 
wal het schip keert. Nu al moet 
ruimte worden gecreëerd voor nieu-
we ontwikkelingen.’
Van Dooren kan zich daar in vin-
den. ‘Daar zijn we ook al mee bezig. 
Helemaal nieuw is dit verhaal niet. 
Dit rapport is een geactualiseerde 
versie van een onderzoek dat we 
twee jaar geleden ook al voor de Ha-

venvisie 2030 hebben gebruikt. Ook 
daarin geven we al richting aan.’
In de kern komt het aan op twee 
transformaties: van fossiel naar bio-
logisch en van lineair naar circulair. 
Concreet betekent dat een overscha-
keling op biobrandstoff en en herge-
bruik van grondstoff en. ‘Met de 
ruimte die we bieden aan bijvoor-
beeld de bio-ethanolfabriek van 

Abengoa en het ‘circularity center’ 
voor het hergebruik van afval van 
Van Gansewinkel zijn we daar ook 
daadwerkelijk mee bezig.’
IMSA constateert in zijn rapport dat 
Rotterdam inderdaad al stappen 
neemt op het gebied van energie, 
biomassa en grondstoff en. Maar, 
schrijft  het onderzoeksbureau, de ef-
fecten daarvan zijn te beperkt of ko-
men te laat. Er is meer nodig: ‘een 
snelle uitfasering van alle activitei-
ten die momenteel sterk bijdragen 

aan de overschrijding van de veer-
kracht van de planeet’.
Dat kan niet anders dan gevolgen 
hebben voor de huidige bedrijven in 
de haven, gebaseerd als die voor het 
merendeel zijn op fossiele energie. 
‘Met uitfasering bedoelen wij niet 
dat het Havenbedrijf de contracten 
met de huidige industrie maar moet 
opzeggen’, zegt Wurpel. ‘Wel vinden 
we het belangrijk dat het Havenbe-
drijf de schadelijkheid van de activi-
teiten die in de haven plaatsvinden, 
nu al betrekt in overwegingen over 
investeringen en tarieven. Bijvoor-
beeld door het beprijzen van activi-
teiten waarin alle kosten – ook ex-
terne kosten voor milieu en 
veiligheid – worden meegenomen.’

Concurrentiepositie
Dat Rotterdam daarin geen ‘allein-
gang’ kan maken omdat het dan zijn 
concurrentiepositie op het spel zet, 
begrijpt Wurpel. ‘Voor een deel zal 
dat Europees of wereldwijd moeten 
gebeuren. Wat het Havenbedrijf wel 
kan doen, is zelf eens onderzoeken 

waar precies de toegevoegde waarde 
zit van de haven, en hoe dat er uit zou 
komen te zien als je zou overstappen 
op beprijzen.’
‘Wat sowieso mogelijk is, is om te 
pleiten voor de strengst mogelijke 
regels en tegelijkertijd voor te sorte-
ren op het ontwikkelen van indu-
strie in de haven die daaraan kan 
voldoen. Zorg dat het aantrekkelijk 
is voor groene industrie om zich in 
Rotterdam te vestigen.’

‘Havenbedrijf moet 
nú de vraag stellen 

wat te doen om niet 
de boot te missen.’

Realisme
Het Havenbedrijf kan zich daar in 
vinden, al predikt Van Dooren voor-
namelijk realisme: ‘Laten we eerlijk 
zijn, fossiel zal nog decennia domi-
nant blijven. Daar komen biobrand-
stoff en en biochemie nu naast. Die 
twee sporen zullen we blijven vol-
gen, want we kunnen niet het roer 
ineens omgooien.’
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Deze week in Nieuwsblad Transport, 
altijd online via 

www.nieuwsbladtransport.nl/
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Retourzendingen 
gaan ons opbreken

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Henk Kammeraat, topman van 
UPS in de Benelux, waarschuw-
de er in deze krant al eens voor. 
De opmars van het thuiswinke-
len mag een interessante trend 
zijn, maar de consument gaat er 
nog niet goed mee om. Vooral 
het grote aantal retourzendin-
gen ontwikkelt zich tot een 
ernstig maatschappelijk 

probleem. Veel klanten van webwinkels laten zich 
kleding in diverse maten toesturen, houden de best 
passende kleding aan en sturen de rest vaak gratis 
retour naar de winkel. 

Dit leidt tot extra transport, daarmee tot meer uitstoot 
van broeikasgassen en tot hogere kosten, die iemand 
voor zijn rekening moet nemen.

De expertgroep Ecologie van Shopping2020, een 
onderzoeksprogramma waaraan zestien brancheorga-
nisaties deelnemen, heeft  de eff ecten van het thuiswin-
kelen onderzocht voor de stedelijke distributie. De 
experts komen tot dezelfde conclusie als Kammeraat. 
De vele retourzendingen zijn een probleem. Wie moet 
het oplossen? Moeten we de consument opvoeden 
door voor het innemen van retouren een vergoeding te 
vragen? Kunnen logistieke dienstverleners en 
winkelketen zelf misschien het aantal retouren 
terugdrukken? Kan het bezorgproces worden 
verbeterd door meer centrale ophaalpunten te 
gebruiken?

Dat het webwinkelen de stadsdistributie fors gaat 
veranderen, lijdt geen twijfel. Tussen nu en 2020 zal 
het bedrag dat erin omgaat, ruimschoots verdubbelen, 
in Nederland bijvoorbeeld tot 30 miljard euro. Het 
eff ect op het milieu is niet eenduidig te bepalen. Het 
zou per saldo zelfs gunstig kunnen zijn, omdat de 
consument minder met het eigen vervoermiddel de 
stad inrijdt voor slechts één of enkele kleine aankopen. 
Die kunnen nu worden gebundeld om aan huis te 
worden afgeleverd. Dat maakt het transport effi  ciënter 
en dus goedkoper.

De exportgroep signaleert dat de ‘ecologische 
voetafdruk’ van de consument door het webwinkelen 
meer in de richting van het bedrijfsleven wordt 
verschoven. Dat geeft  bedrijven ‘veel kansen voor 
verlaging van de CO2-uitstoot’, concluderen de 
onderzoekers. Het zwaartepunt van de keten komt 
immers te liggen bij een beperkt aantal logistieke 
dienstverleners en de milieu-impact wordt beter 
meet- en beheersbaar.

Toch zal ook de consument zich beter bewust moeten 
worden van de gevolgen van zijn/haar koopgedrag 
voor het milieu. Misschien ook door die gevolgen in 
de prijs door te berekenen, suggereren de onderzoe-
kers. Dan zal de consument voortaan misschien iets 
terughoudender zijn met het bestellen en weer 
terugsturen van dingen die hij/zij bij nader inzien 
helemaal niet nodig heeft .
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Aanval op 
Duizenden regeltjes en obstakels om die laatste kilometer(s) te overbruggen. 

Op zoek naar het ei van Columbus in de stadsdistributie. 

D
ie laatste, of eerste, kilome-
ter blijft , of je de stad nu in 
of uit moet, een probleem. 

Stedelijke overheden hebben de 
onuitroeibare neiging de distributie 
op winkelniveau met regels dicht te 
timmeren. Van onderlinge afstem-
ming is daarbij geen sprake. Vol-
gens verladersorganisatie EVO zijn 
er alleen al in Nederland ruim vier-
honderd handboeken voor de 
stadsdistributie, met samen 1600 
afwijkende voorschrift en. Reden 
waarom stadsdistributie dit jaar in 
de EVO-top 10 van grote ergernis-
sen van het bedrijfsleven de eerste 
plaats veroverde.
Maar toch. Bedrijven zitten niet bij 
de pakken neer, ontwikkelen steeds 
betere concepten om winkels in bin-
nensteden met minder voertuigkilo-
meters, minder hinder en vervuiling 
van goederen te voorzien. Verladers 
laten almaar meer zendingen ge-
bundeld die laatste kilometer afl eg-
gen, terwijl logistieke dienstverle-
ners dat ultieme traject ook veel 
vaker overlaten aan gespecialiseerde 

stadsvervoerders, die de lading 
meestal op een distributiecentrum 
buiten de stad bijeenharken en met 
schoon en stil materieel naar de 
eindbestemming transporteren.
De Benelux is daarin, samen met 
Denemarken, een Europese koplo-
per. Ruim een jaar geleden werd bij-
voorbeeld Service2City opgericht, 
een samenwerking van het Belgische 
CityDepot, Binnenstadservice Ne-
derland en het Deense Citylogistik. 
De drie werken gezamenlijk aan 
concepten die zich lokaal al hebben 
bewezen en die ook elders in Europa 
toepasbaar zijn. In Vlaanderen is 
Hasselt, waar CityDepot met succes 
lading gebundeld van de stadsrand 
naar de binnenstad aanvoert, het 
proeft uintje. In Nederland is dat Nij-
megen, waar Binnenstadservice 
sinds alweer ruim vijf jaar iets gelijk-
aardigs doet.

Expansie
De twee hebben, met hun Deense 
partner in Service2City, dit jaar ge-
bruikt om hun Europese expansie 

voor te bereiden. Zelf hebben ze hun 
sporen verdiend. Zo is Binnen-
stadservice nu actief in onder meer 
Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, 
Maastricht, Tilburg, Den Bosch, 
Heerlen, Dordrecht en verscheidene 
kleinere gemeenten. De organisatie 
mikt erop dat winkels en winkelke-
tens in binnensteden er voortaan 
van afzien eigen oplossingen te zoe-
ken voor hun bevoorrading. Als je 
die ‘eigen’ zendingen laat bundelen, 
is minder capaciteit nodig om tot de 
kern van de stad door te dringen. 
Datt bespaart en passant kosten, is 
minder vervuilend en maakt ook 
een soepeler omgang met plaatselij-
ke verordeningen mogelijk.
Voor het van oorsprong Vlaamse Ci-
tyDepot geldt grosso modo hetzelf-
de. Dit initiatief stelt zich op als neu-
trale organisatie die voor de handel, 
voor leveranciers en transporteurs, 
een oplossing voor de stedelijke dis-
tributie zoekt. CityDepot, dat hier-
mee dus in het Limburgse Hasselt 
begon, heeft  verscheidene andere 
Vlaamse en Waalse steden voor het 

Het Belgische CityDepot werkt samen met Nederlanders en Denen aan oplossingen in stadsdistributie.
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ergernis nr. 1
concept weten te interesseren. Gent, 
Brugge, Roeselare en Genk zijn met 
het idee actief aan de slag gegaan, 
met warme steun natuurlijk van Hil-
de Crevits, de Vlaamse minister van 
Mobiliteit.
De haven van Brussel is samen met 
Brussel Mobiel een proefproject be-
gonnen. Aan Waalse kant ontstond 
onder meer belangstelling van de 
steden Charleroi en Luik. Een 
Vlaamse stad die al heel wat concre-
te stappen heeft  gezet om de stads-
distributie naar het model van City-

Depot in te voeren, is Oostende. En 
in Hasselt, de bakermat? Daar werkt 
Groep H.Essers tegenwoordig sa-
men met CityDepot, waarbij de laat-
ste alle leveringen van de vervoerder 
in de binnenstad verzorgt.

Verdubbeld
Dit heeft  het rendement van H.Es-
sers op deze activiteit nagenoeg ver-
dubbeld, dankzij sterk gebundelde 
en frequente ritten in een klein be-

dieningsgebied. Natuurlijk kon H.
Essers de binnenstad van Hasselt 
zelf ook wel bereiken. Maar lading-
bundeling levert door grotere effi  -
ciëntie en een betere omgang met 
knelpunten zoals venstertijden en de 
aanwijzing van laad- en losplaatsen 
per saldo meer op. Minder kilome-
ters, meer marge en iedereen tevre-
den. CityDepot doet dit ook nog 
eens klimaatneutraal, door elek-
trisch materieel in te zetten.
Binnenstadservice heeft  zijn con-
cept de laatste jaren in Nederland 

ook stelselmatig uitgerold, zoals dat 
in marketingtermen tegenwoordig 
heet. Daarbij werd het uitgebreid 
met andere vormen van dienstverle-
ning. In Nijmegen, waar het ooit be-
gon, werkt Binnenstadservice sa-
men met wetenschappelijk 
onderzoeksinstituut TNO samen 
aan de bediening van andere wijken 
dan alleen die in de binnenstad en 
aan diensten voor afl evering van 
goederen direct aan de consument.

Daarbij wordt samengewerkt met 
PakketAdres onder de naam Stads-
logistiek Service Centrum. Pakket-
Adres beschikt over een aantal col-
lectieve afl everpunten voor 
pakketten in Nijmegen. De consu-
ment kan het bestelde thuis laten be-
zorgen door fi etskoeriers op een zelf 
gekozen tijdstip, of afh alen bij een 
loket in de eigen wijk, dan wel een 
pakketkluis, die het hele etmaal 
open is. De bedoeling is dat dit idee 
ook in andere steden wordt opge-
pikt.

Verrassend
Binnenstadservice wil het aantal 
steden waarin het actief is in 2015 
hebben verdubbeld tot twintig. Dat 
moet gebeuren in binnen- en bui-
tenland. De organisatie weet verras-
send veel winkeliers te bewegen hun 
lading voortaan gebundeld te krij-
gen aangeleverd. Hun grote voordeel 
is immers dat ze per dag slechts één 
vrachtauto voor de deur krijgen, ter-
wijl de vervoerder in een gemiddelde 
stad op hun distributieritten samen 
honderden kilometers kunnen be-
sparen. Daarbij werkt Binnen-
stadservice doorgaans met voertui-
gen die door gas worden aangedreven.
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Op naar vollere trucks

Het wemelt de laatste jaren 

van initiatieven om binnen-

steden te ontlasten van 

distributievervoer. Een aantal 

projecten op een rij.

Vorig jaar hield de gemeente Am-
sterdam een conferentie op hoog ni-
veau over de stedelijke distributie. 
Waarom zijn er zoveel vrachtwagens 
en waarom zijn die vrachtwagens 
maar halfvol? Dat waren de vragen 
waarop de deelnemers een antwoord 
moesten geven. Er worden wel de 
nodige initiatieven genomen om 
hier verbetering in te brengen, maar 
de resultaten zijn vaak nog teleur-
stellend, moest het panel van experts 
vaststellen.
Zulke initiatieven zijn er onder meer 
van Mokum Mariteam – vracht 
door de gracht -, bouwgroothandel 
Van Keulen, 020 Stadsdistributie – 
elektrische belevering winkelstraten 
-, PostNL, Marqt en Transmission – 
met de Cargohopper. De projecten 
die deze bedrijven en instellingen 
hebben uitgevoerd, hebben een aan-
tal wijze lessen opgeleverd.
De belangrijkste is dat men zich 
eerst moet richten op de grote volu-
mes. De transportstromen naar de 
bouwplaats, de horeca en de catering 
zijn aanzienlijk groter dan die naar 
de winkels. Ook gaat er een enorme 
stroom aan pakketten door een stad. 
Daar valt nog veel te winnen met la-
dingbundeling.
Verder moeten innovaties aanslui-
ten op de wensen van de klant. Dat 
kan een aannemer in de bouw zijn. 
In Amsterdam zijn veel bouwplaat-
sen over het water bereikbaar. Daar-
op spelen Van Keulen en Mokum 
Mariteam in door bouwmaterialen 
per binnenschip te vervoeren, waar-
bij het om zeer aanzienlijke ladings-
tromen gaat. Winkels, kantoren en 
dergelijke kunnen gebundeld wor-
den bevoorraad en pakjes kunnen 
op afh aaladressen dicht bij de con-
sument worden afgeleverd.
De Cargohopper, al actief in Utrecht 
en Enschede, verscheen eind vorig 
jaar ook voor het eerst in het Am-
sterdamse straatbeeld. In de hoofd-
stad rijdt Cargohopper met vier 
elektrisch aangedreven voertuigen. 
Cargohopper is een onderdeel van 
de in de hele Benelux opererende 
vervoersketen Transmission. Voor 
de distributie in Amsterdam wordt 
momenteel een centrum in Duiven-
drecht ingericht.
Amsterdam wil dat veel meer distri-
butievervoer door de stad wordt 

verplaatst naar de zogenoemde dag-
rand. Daar ijveren verladers- 
organisatie EVO en Transport en 
Logistiek Nederland (TLN) al jaren 
voor. In Amsterdam moet binnen 
enkele jaren een kwart van alle voor 
winkels en supermarkten bestemde 
lading tussen zeven uur ’s avonds en 
zeven uur ’s morgens worden ge-
transporteerd. Albert Heijn en de 
Hema hebben hiermee trouwens al 
ervaring opgedaan.

Vlaams project
Op veel meer plaatsen worden de 
dagranden opgezocht. Stille dag-
randdistributie is bijvoorbeeld het 
speerpunt van een project dat vorig 
jaar in uitvoering is genomen in een 
aantal Vlaamse steden. Aan dat pro-
ject nemen bijna zestig steden en ge-
meenten deel, alsmede een vijft al 
warenhuisketens. 
Er was al een eerdere proef gehou-
den in Antwerpen, Geel, Gent, Lier, 
Hasselt, Kortrijk, Ninove, Vilvoorde 
en Leuven. Daaraan namen ook 
Colruyt en Delhaize deel. Stille dis-
tributie wordt ook in Vlaanderen, 
evenals in Nederland, gestimuleerd 
met een ‘Piek’-programma. Het 
Vlaamse project heet dan ook PIEK; 
de begeleiding ervan is in handen 
van Flanders Logistics.
Met de Drechtsteden tekenden TLN 
en EVO vorig jaar ook een intentie-
verklaring op grond waarvan, onder 
meer door de invoering van dag-
randdistributie, het aantal kilome-
ters in het stadsvervoer moet wor-
den teruggebracht. Veel van deze 
stedelijke en regionale projecten 
worden begeleid door Connekt en ze 
leveren allemaal dezelfde voordelen 
op: minder vrachtverkeer in stads-
kernen, spreiding van het verkeer 
over het etmaal, ladingbundeling en 
schoner en stiller vervoer. Veelal 
zullen de kosten voor de vervoerder 
ook dalen.
EVO en TLN hadden verder zitting 
in de zogenoemde ‘tenderboard’, die 
in Delft  het project Maatwerk Distri-
butie Delft  voorbereid. De prijsvraag 
werd gewonnen door PostNL en 
Combiwerk. Die moeten samen met 
het bedrijfsleven tot veel meer ge-
bundeld vervoer zien te komen. Veel 
bedrijven die de Delft se binnenstad 
bevoorraden, zijn daar zelf ook voor 
te porren. Het gaat om zo’n tachtig 
bedrijven, waarvan meer dan de 
helft  graag lading met die van ande-
re bedrijven gebundeld zou willen 
aanbieden aan een stadsdistribu-
teur.
 
 | FN

PROJECTEN

Verladers laten alsmaar meer zendingen 
gebundeld de laatste kilometer afl eggen



Regionale stadsbode 
nieuw gezicht in de wijk

Distributie in de regio Arnhem-Nijmegen gebeurt straks niet meer 
door uiteenlopende transporteurs, maar door ‘regionale stadsbodes’. 
Die maken een dagelijks rondje door de wijk met duurzame 
vervoermiddelen. Bedenker Middelkoop Duiven is er klaar voor.

ADVERTORIAL

De stadsbodes moeten een bekend gezicht in 
de wijk worden. Binnenkort rijden bestelbus-
jes een paar keer per week de wijken in en 
geven daar hun pakjes af. Snel en effi ciënt, 
met volle wagens. “Op vaste tijden komt een 
herkenbaar persoon voorbij, vergelijkbaar 
met een melkrondje”, zegt directeur-
eigenaar Tjeerd Middelkoop. “Omdat je weet 
wanneer de stadsbode langskomt, kun je ook 
makkelijk je retourlading weer kwijt.” 
Juist aan dat laatste schortte het nog in de tijd 
van explosief toenemende internetverkoop. 
Steeds meer consumenten vinden de weg 
naar webwinkels, maar het idee dat het lastig 
kan zijn te kleine schoenen of een slecht 
passende trui te ruilen schrikt nog af.
Uiteraard profi teert niet alleen de consument 
van de innovatieve stadsdistributie, de stad 
zelf, winkelbedrijven en de transportsector 
plukken ook de vruchten. Nu al fungeert het 
bedrijfscomplex van Middelkoop aan de rand 
van Duiven – tien kilometer voorbij Arnhem – 
24 uur per dag als ‘regionale groene ont-
vangsthub’. Verladers met eigen vervoer, 
maar ook collega-vervoerders uit het hele 
land en ondernemers in de stedelijke agglo-
meratie kunnen er met hun goederen terecht. 
Vanuit Duiven verzorgt Middelkoop distribu-
tie op maat. Goederen worden er ook klant-
specifi ek gereed gemaakt door labelen en 
inpakken. In de nabije toekomst gaat de 
Duivense specialist in stads- en regiodistribu-
tie op deze wijze de stadsregio Arnhem-
Nijmegen, de stedendriehoek Apeldoorn-
Zutphen-Deventer en de gehele Achterhoek 

bevoor raden. Op deze manier hoeven minder 
vrachtauto’s de stad in en rijden er minder 
vrachtauto’s in de spits. Voor het eind-
transport heeft Middelkoop Duiven schone 
voertuigen op aardgas (CNG) en sinds kort 
ook enkele elektrische voertuigen.

WADDENLOGISTIEK

Met het idee voor regionale stadsbodes 
was Middelkoop Duiven dit jaar één van 
de winnaars van een aanbesteding van de 
stadsregio Arnhem-Nijmegen. Die wil een 
duurzamer, betrouwbaarder en effi ciëntere 
stadsdistributie. 
Een hub aan de rand van een stad ligt voor de 
hand, maar het idee voor de regionale stads-
bode gaat verder dan dat. Fundamenteel an-
ders is dat Middelkoop vanuit Duiven niet één 
gemeente, maar een complete regio bevoor-
raadt. Het bedrijf werkt samen met sociale 
werkplaatsen om mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt in te schakelen voor de bezor-
ging in verschillende plaatsen vanuit lokale, 
kleinere overslagcentra. Niet alleen overdag, 
zoals reguliere bezorgdiensten, maar ook 
’s avonds en in het weekend is de bedoeling. 
Een geavanceerd IT-platform zal consumen-
ten, transporteurs en verladers de mogelijk-
heid bieden zendingen aan te melden, 
te volgen en afspraken te maken over 
afl evertijden etc. 
Tevens bieden deze lokale overslagcentra 
de winkelbedrijven magazijnruimten en bijko-
mende dienstverlening voor onder meer 

ompakken en labelen. Voor de consument 
worden deze centra ingericht als afhaalpunt 
voor webshopaankopen. 
Het model van Middelkoop Duiven staat of 
valt met verregaande samenwerking zowel 
tussen als met eigen vervoerders en beroeps-
vervoerders. Dit is al onderdeel van de huidi-
ge praktijk, onder andere in het landelijk sa-
menwerkingsverband TeamTrans. Dat bestaat 
uit twaalf familiebedrijven, waarvan Middel-
koop Duiven deel uitmaakt. Hierbij worden ’s 
nachts centraal in Nieuwegein goederen met 
elkaar uitgewisseld om de volgende dag regi-
onaal de distributie te verzorgen. “Je kunt het 
vergelijken met de Waddenlogistiek”, legt 
Middelkoop uit. “Transporteurs geven goe-
deren met bestemming Texel allemaal af in 
Alkmaar of Den Helder waarna één vervoer-
der het eindtransport doet. Zo ontzorg je col-
lega’s.” Middelkoop mikt nadrukkelijk op sa-
menwerking met andere familiebedrijven: zij 
staan voor betrouwbaarheid, service en 
klantvriendelijkheid. Delen van elkaars exper-
tise en klanten levert bedrijven voordelen op. 
Daarom nodigt Middelkoop Duiven iedereen 
uit de uitdaging aan te gaan te willen veran-
deren. “Dat begint door met elkaar in ge-
sprek te gaan en de bereidheid te hebben om 
over je eigen schaduw heen te stappen. 
Je concurrent van vroeger is je klant van de 
toekomst.” ‘Delen is het nieuwe vermenig-
vuldigen’, zo heet het bij Middelkoop. 
Dat is ook nadrukkelijk het devies bij de toe-
komstige stadsdistributie. Vanaf 6 januari 
gaat Middelkoop Duiven in de stadsregio 

Arnhem-Nijmegen iedere nacht 150 zendin-
gen bundelen door cross-docking in Duiven. 
Dat betekent dat er dagelijks zeven vrachtau-
to’s minder de steden in het gebied in rijden. 
De verwachting is dat de innovatieve stads-
distributie voor het eind van 2014 in de regio 
zal leiden tot twintig procent minder vracht-
verkeer in de spits. Het concept is ook elders 
ook toepasbaar, het zou in heel Nederland de 
druk op binnensteden kunnen verminderen. 

KOSTENNEUTRAAL

Doelstelling is het eindtransport in 2020 vol-
ledig met zero-emissie auto’s uit te voeren. 
Mede daarom ondertekent de Duivense 
transporteur binnenkort de Green Deal. 
Het vergt nog wel de nodige investeringen in 
het wagenpark. Is dat haalbaar? Middelkoop: 
“Het kan nu nog niet kostenneutraal, maar 
als iedereen meewerkt moet het mogelijk zijn 
de meerinvesteringen weg te werken. 
Je moet alleen gezamenlijk de benodigde ef-
fi ciëntieslag maken.” Kortom, de opbrengst 
van slimmer werken steekt het bedrijf in 
‘groene’ vervoermiddelen. 
Voorwaarde is ook dat overheden meewer-
ken. Niet met subsidies, maar eerder met aan-
gescherpte regelgeving voor stadsdistributie. 
Middelkoop: “Prima dat gemeenten hogere 
barrières opgooien, maar wel allemaal dezelf-
de in het hele land. Wij kijken uit naar de uit-
dagende en daadkrachtige gemeentelijke 
verkiezingsprogramma’s op dit gebied in de 
komende maanden”.

D.J. Middelkoop & Zn. Duiven B.V.  Impact 4, 6921 RZ DUIVEN | www.middelkoopduiven.com | E-mail: info@middelkoopduiven.com  | Telefoonnummer: 026-3120024
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Doortrappen tegen pakjesberg 
De bestelling van pakketten in de binnensteden wordt een steeds groter 

probleem voor koeriers en webwinkels. Door de explosieve groei van het 

online shoppen, 8% in 2013 alleen al in Nederland, de grote toestroom aan 

retourzendingen en de gesloten deur bij veel particuliere huishoudens lopen 

de besteldiensten tegen de grenzen van hun kostprijs aan. 

Een nieuwe generatie vrachtfi etsen kan soelaas bieden, blijkt uit 

Europees onderzoek, tenminste als de twee- en driewielers de huidige 

experimenten in een aantal Europese steden overleven.

D
e laatste kilometers bij de 
afl evering van pakjes wor-
den door de koeriers be-

stempeld als de duurste, minste ef-
fi ciënte en meest vervuilende van 
het gehele logistieke koerierstraject. 
De congestie in de stad, de vele 
stoplichten en de diverse restricties 
zoals venstertijden in het centrum 
leiden tot veel tijdverlies en een 
hoog brandstofverbruik bij de be-
stelbusjes. 
Vrachtfi etsen bieden dan uitkomst, 
zegt planoloog Arne Melse van DHL 
tegen het ledenblad van de Fietsers-
bond. De koerier heeft  twintig Deen-
se bakfi etsen van het merk Bullitt 
aangeschaft  voor experimenten in 
de binnensteden van onder meer 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, 
Nijmegen, Maastricht, Breda, Haar-
lem en Groningen. Voor DHL gaat 
het vooral om het kostenvoordeel. In 
de drukke binnenstad verslaat de 
fi etsende koerier moeiteloos in een 
cirkel van vijf kilometer zijn collega 
in een bestelbusje. ‘Ruwweg komt 
het erop neer dat een koerier op een 
fi ets 25% meer pakjes bezorgt per 
uur’, stelt Melse. Als expert heeft  hij 
voor de Duitse koerier berekend dat 
een bakfi ets in de grote stadscentra 
goedkoper en sneller is dan de ge-
bruikelijke bestelwagens. Zelfs in 
kleinere steden als Breda en Ensche-
de kan de bestelbakfi ets de diesel-
busjes met gemak verslaan. 
Melse baseert zijn berekeningen op 
de besteldata van DHL en de gemid-
delde stops (afl everadressen) van 
een busje in de binnenstad. De ex-
presvervoerder kan op basis van 
deze gegevens precies zien welke 
pakjes qua gewicht en omvang met 

een bakfi ets kunnen worden be-
zorgd. Zo kunnen vaste bestelroutes 
worden vastgesteld. Daaruit blijkt 
dat in een Amsterdamse wijk waar 
fi etskoeriers en busjes pakjes bezor-
gen de fi etser veel productiever is. 
‘Den Haag is voor busjes ook een las-
tige stad en in de spits is Rotterdam 
moeilijk bereikbaar. Zelfs op het in-
dustrieterrein van Waalhaven, waar 
de bestelbus het toch heel goed heeft , 
wint de bakfi ets het. De bakfi ets rijdt 
door tot de voordeur van de klant. 
De bus moet altijd naar de parkeer-
plaats. Dat kost tijd’, zegt hij.

CycleLogistics
Bestelbakfi etsen kunnen zonder 
problemen de binnenstad in en heb-
ben verder geen last van laad-en los-
restricties en zijn bovendien CO2- 
neutraal. In de Europese 
binnensteden zouden ze dan ook 
een groot deel van de rol van de be-
stelbusjes kunnen overnemen, laat 
een verkennend Europees onder-

zoek in het kader van het door de 
Europese Commissie gesponsorde 
project CycleLogistics zien. 
Uit dat onderzoek blijkt dat 25% van 
het bestaande expresvervoer in de 
binnenstad zonder tijdsverlies en 
zelfs goedkoper kan worden uitge-
voerd met een moderne variant van 

de oude bakfi ets dan met de oude be-
stelbusjes. Het gaat in deze studie 
om het gewichtsegment tot 250 kilo-
gram en voor de allerlaatste vijf kilo-
meters. Een voorwaarde voor dit lo-
gistieke concept is wel dat de 

fi etskoeriers worden beleverd vanuit 
een centraal depot ergens aan de ra-
felranden van de binnensteden.
Brussel ondersteunt al enige jaren 
CycleLogistics. Het driejarig onder-
zoeksproject in twaalf Europese ste-
den, waaronder Brussel en Utrecht, 
loopt eind april van dit jaar af. De 
bedoeling van het project is om voor 
het eind van dit jaar na een grondige 
evaluatie te komen met een busi-
nessmodel voor vrachtfi etsen dat in 
elk EU-stad kan worden uitgevoerd.
Het Duitsland is in 2012 met een ver-
gelijkbaar proefproject begonnen dat 
loopt tot juli van dit jaar. Onder de 
slogan ‘Ik vervang een auto’ worden 
veertig vrachtfi etsen in negen grote 
Duitse steden getest. De Duitse over-
heid wil met het proefproject vooral 
de luchtvervuiling in stadskernen 
aanpakken. 
Ook in andere Europese steden 
wordt er druk geëxperimenteerd 
met vrachtfi etsen. Onder meer in 
Brussel, Gent, Kopenhagen, Basel, 

Wenen, Graz, en Rome. Het gaat 
daarbij hoofdzakelijk om kleine on-
dernemingen. Soms zijn er ook sa-
menwerkingsverbanden  met grote 
koeriers. Zo werkt de Britse fi etskoe-
rier Outspoken Delivery in Cam-
bridge als onderaannemer voor gro-
te koeriers als ParcelForce en TNT. 

PostNL
De grootste fi etskoerier van Europa 
zit in Frankrijk en heet la Petite Rei-
ne. Het bedrijf levert onder meer 
pakketten af in Parijs en Bordeaux. 
IKEA experimenteert verder met 
het aan de klanten ter beschikking 
stellen van vrachtfi etsen in Delft . 
PostNL ontwikkelt met de TU Delft  
een eigen vrachtfi ets voor de bin-
nensteden. ‘Daar verwachten wij 
voor de toekomst heel veel van’, al-
dus een woordvoerder.’ Details over 
de vrachtfi ets worden pas over enke-
le maanden bekendgemaakt.
De nieuwe generatie transportfi et-
sen lijken niet meer op de oude bak-
fi ets maar zijn voorzien van de laat-
ste technische snufj es, zoals een 
elektromotor of trapondersteuning. 
Het laadvermogen varieert van 180 
kilo (voor snelle, tweewielige vracht-
fi etsen) tot 250 kilo (voor tragere 
vrachtfi etsen met drie of vier wie-
len). Dat past goed bij de gemiddelde 
lading die de bestelbusjes gemiddeld 
in de binnenstad transporteren: dat 
overstijgt amper de 250 kilo. Nog 
een opmerkelijke conclusie uit de 
Europese studie: de meeste bestel-
wagentjes rijden grotendeels leeg 
rond in de stadscentra. 

DHL test onder meer in Haarlem de nieuwe Deense bakfi etsen. Het rijwiel, een Bullitt, borduurt voort op een oude vrachtfi ets, waar Deense bakkers en slagers vroeger hun bestellingen mee rondbrachten.
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Webwinkelen zorgt 
voor de rentree van 

de bakfi ets in de 
binnenstad. 
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voor full electric blijkt wel uit hun 
modellenprogramma’s. Daar komt 
op korte termijn ook geen verande-
ring in, zo leert een rondje bellen 
langs de merken. Alleen een door-
braak in de batterijtechniek, waar-
mee de actieradius fors vergroot 
wordt, of veel meer subsidie kan de 
zaak in beweging brengen, menen de 
verschillende woordvoerders. Van 
de grote vrachtwagenfabrikanten is 
Renault momenteel de enige met een 
elektrische truck in het gamma. De 

lichte vrachtwagen Maxity Electric 
(laadvermogen tot 2 ton) is sinds be-
gin 2013 leverbaar in Nederland. 
Volgens woordvoerder Mirjam Os-
kam van Renault Trucks Nederland 
is de belangstelling voor de elektri-
sche Maxity tot nu toe beperkt. Wel 
hebben verschillende gemeenten en 
bedrijven de kleine vrachtwagen in-
middels getest.
Het aanbod elektrische bestelwa-
gens voor stadsdistributie biedt 
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Experimenteren met 
elektriciteit

De inzet van elektrische voertuigen voor 

stadsdistributie kende in 2013 een bescheiden 

doorbraak. In steeds meer steden wordt 

geëxperimenteerd met elektrisch aangedreven 

goederenvervoer.

H
et is stil in het centrum van 
Enschede op maandagoch-
tend. Alleen de werkne-

mers van de gemeentereiniging 
‘verstoren’ de rust. Toch zijn zij 
niet de enigen die hier aan het werk 
zijn. Ook HST Groep-chauff eur 
Henri Voorn is begonnen aan zijn 
dagelijkse rit door het centrum om 
winkels en bedrijven te bevoorra-
den. In zijn elektrische Cargohop-
per doet hij dat vrijwel geluidloos. 
‘Daar moest ik erg wennen’, vertelt 
Voorn over het in mei 2013 in ge-
bruik genomen voertuig. ‘Mensen 
horen je niet aankomen. In het 
drukke winkelgebied is dat zeker 
iets om rekening mee te houden. 
Maar iemand aangereden heb ik 
gelukkig nog nooit.’ Buiten de op-
lettendheid van Voorn zal dat ook 

te danken zijn aan het niet alle-
daagse uiterlijk van de trekker-op-
leggercombinatie. ‘Hij valt wel op, 
ja’, vindt ook Voorn. ‘In het begin 
was ik bijna drukker met het beant-
woorden van vragen over het voer-
tuig dan met mijn eigenlijke werk.’
Cargohopper Enschede is een van de 
initiatieven op het gebied van elek-
trische transportvoertuigen voor 
stadsdistributie die in 2013 het le-
venslicht zagen. In Utrecht rijdt de 
Cargohopper, een initiatief van de 
idealistische transportondernemer 
Jacques van der Linden, al sinds 
2009. Amsterdam volgt deze maand. 
Andere nieuwkomers in 2013 waren 
onder meer de elektrische Hytrucks 
waarmee Heineken en Aad de Wit 
Verhuizingen rijden en de drie 
Smith Newtons die DPD en Combi-

Pakt in Nijmegen inzetten.
Ze lijken voor elkaar gemaakt, elek-
trische vracht- en bedrijfswagens en 
de stad. Ze stoten geen CO2, stikstof 
en fi jnstof uit en produceren geen 
motorgeluid. Ook het grootste na-
deel van elektrische voertuigen, de 
kleine actieradius, hoeft  in de stad 
geen probleem te zijn. De afstanden 
bij stadsdistributie zijn immers be-
perkt. Toch worden elektrische 
trucks en bestelauto’s nog maar 
mondjesmaat ingezet voor goederen-
vervoer in de stad. De aantallen ne-
men wel langzaam toe, gestimuleerd 
door gemeentelijke projecten en het 
subsidieprogramma Proeft uin Elek-
trisch Rijden van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (voorheen 
Agentschap NL). Desondanks zijn ze 
binnen het wagenpark dat ingezet 
wordt voor stadsdistributie nog 
steeds witte raven.

Green Deal 
‘Het is een beetje het kip of ei-ver-
haal’, zegt secretaris beleid en deel-
markten Anne-Marie Nelck van 
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN). ‘Het aanbod elektrische 
vracht- en bedrijfswagens is klein. 
Dat komt vooral door de geringe 
vraag. En die houdt weer verband 

In 2013 zijn vijf elektrische Hytrucks op kenteken gezet, waaronder deze van Heineken. Met een Gross Vehicle Weight van 19 ton is dit de grootste elektrische truck van Europa.
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met de nadelen van elektrische voer-
tuigen: de prijs, de korte actieradius, 
het beperkte tonnage en de korte le-
vensduur van de accu’s. De econo-
mische crisis helpt ook niet bij het 
stimuleren van de vraag. Wij zien 
elektrisch rijden als een van de alter-
natieven voor het bereiken van de 
Green Deal 0-Emissie Stadsdistri-
butie, volledig emissievrij goederen-
vervoer in de stad in uiterlijk 2050, 
maar niet als hét alternatief.’ 

De Green Deal 0-Emissie Stadsdis-
tributie is een van de onderdelen van 
het in september mede door TLN 
ondertekende Energieakkoord voor 
Duurzame Groei. Of in 2050 alleen 
100% elektrische transportvoertui-
gen in de stad rijden, valt nu niet te 
zeggen. Nelck: ‘Er zijn meer alterna-
tieven, zoals biobrandstoff en, hybri-
de wagens, groen gas en waterstof.’
Dat de reguliere truck- en bedrijfs-
wagenmerken nog niet warmlopen 

‘Het is een beetje het kip of ei-verhaal, 
en de economische crisis helpt ook niet.’
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De elektrische trekker-opleggercombinatie Cargohopper bevoorraadt sinds mei dagelijks winkels en bedrijven in en rond het 
centrum van Enschede. Vanaf deze maand gaan ook in Amsterdam vier Cargohoppers rijden.
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meer keuzemogelijkheden. Ook 
daar loopt Renault voorop. Van de in 
november 2011 geïntroduceerde 
Kangoo Z.E. (Z.E. is Zero Emission) 
verkocht het merk tot nu toe ruim 
vierhonderd exemplaren in Neder-
land. Dit relatief hoge aantal is voor-
al te danken aan de prijs (24.435,95 
euro), aldus Jan Pieter van der Kooi 
van Renault Nederland.’De Kangoo 
Z.E. is momenteel de enige bedrijfs-
wagen die af fabriek elektrisch is. 
Dat heeft  een gunstig eff ect op de 
prijs.’ 
Nieuw in het programma van 
Renault is de elektrische Twizy Car-
go. De Kangoo en Twizy krijgen in 
het derde kwartaal van 2014 gezel-
schap van een elektrische versie van 
de NV200 van zusterbedrijf Nissan. 

Dromen
Van de verkoopaantallen van 
Renault kunnen Iveco en Mercedes-
Benz alleen dromen. Volgens de im-
porteur rijden er momenteel ‘een 
stuk of vijft ig’ Iveco New Daily Elec-
trics rond in Nederland. Deze be-
stelwagen is sinds 2010 te koop. De 
Mercedes Vito E-Cell kwam een jaar 
later op de markt en kan alleen ge-
leased worden. Het aantal afgesloten 
leasecontracten ligt om en nabij de 

DAF Trucks heeft twintig Euro 

VI-trekkers geleverd aan de 

vestiging in Barendrecht van 

Willi Betz. Het gaat om 

trekkers van het type XF. Willi 

Betz, één van de grootste 

containervervoerders over de 

weg in Europa, is bezig met een 

vlootvernieuwingsprogramma. 

Betz Nederland in Barendrecht 

is de voortzetting van het 

vroegere Stuij en de Man, dat 

in 1998 werd overgenomen. De 

nieuwe trekkers beschikken 

over een 10,8 liter Paccar 

MX-11-motor met 440 PK. Ze 

zijn bestemd voor het vervoer 

van containers in Europa, veelal 

over langere afstanden.

Non-fooddiscounter Op=Op 
Voordeelshop neemt de huur 

van het voormalige Coop-

distributiecentrum in het 

Drentse Peize over. Daarmee 

groeit de onderneming van 

8.000 naar 18.000 vierkante 

meter opslagruimte. Op dit 

moment wordt de logistiek 

voor de tachtig winkels van 

Op=Op Voordeelshop nog 

vanuit vier verschillende 

locaties verzorgd, maar straks 

kunnen alle vestigingen vanaf 

één plek worden beleverd. 

Lekkerland neemt in oktober 

van dit jaar de afl evering van 

tabak, zoetwaren, dranken, 

verswaren en diepvries bij 

Total-tankstations voor zijn 

rekening. Total heeft in 

Nederland 120 eigen zogeheten 

Coco-stations met een breed 

assortiment aan voedingsmid-

delen en overige artikelen. 

Lekkerland Nederland, onder-

deel van het Duitse Lekkerland-

concern, heeft van Total 

opdracht gekregen deze 

stations van de benodigde 

artikelen te voorzien. Ook 

zelfstandige pomphouders die 

de Total-formule aanbieden, 

kunnen zich hierbij aansluiten 

en zich voortaan door Lekker-

land laten bevoorraden.

Van Oers United heeft vier 

Volvo FH 460 pk Euro VI-trek-

kers aangeschaft. De werkom-

standigheden voor de chauf-

feur zijn bij de nieuwe Volvo 

een belangrijk aandachtspunt 

geweest. Er is dan ook bewust 

gekozen voor een Globetrotter-

cabine, waarin de chauffeur 

veel meer overzicht heeft. Van 

Oers is een internationaal 

opererende leverancier en 

producent van verse groenten. 

De distributiefaciliteiten 

bevinden zich in Ridderkerk. 

Yvan Paque, specialist in 

montage en onderhoud van 

elektronische installaties op het 

Belgische wegennet, heeft zijn 

vloot bestelwagens aangevuld 

met elf nieuwe Renaults van 

het type Master. Paque heeft 

een vloot van 176 voertuigen, 

waaronder 105 bestelwagens. 

Daarvan zijn er zestig van het 

type Master.

NKT Cables heeft zijn logis-

tieke centrum voor zeekabel 

gevestigd in de Rotterdamse 

haven. Het centrum, met 

draaischijven voor 9000 ton en 

4600 ton, is een geïntegreerd 

onderdeel van het productie-

proces om voldoende logistieke 

capaciteit te leveren. De kabel 

wordt vanaf de fabriek in 

Keulen aangevoerd op een 

speciaal binnenvaartponton. 

De Bas Group gaat de komen-

de jaren alle logistieke activitei-

ten voor Kapimex doen. De 

groothandel in huishoudelijke 

en decoratieve artikelen voert 

merken als Gusta, Scent & 

Blend en Sistema. De productie 

geschiedt zowel in Europa als 

het Verre Oosten. De artikelen 

worden in voorraad gehouden 

nabij het hoofdkantoor van 

Kapimex in de regio Breda.

De Vries & Zn. B.V. uit Hallum 

heeft een nieuwe Scania R 410 

Streamline motorwagen 

aangeschaft, die wordt ingezet 

als volumecombi. De truck is 

voorzien van de nog zuinigere 

tweede generatie Scania Euro 

VI-motor. Het internationaal 

transportbedrijf is specialist in 

het vervoer van zoet- en 

deegwaren, beschikt over vier 

grote opslaghallen voor de 

op- en overslag van goederen 

en heeft zo’n 50 trekkende 

eenheden.

 BEDRIJFSNIEUWS  

Heeft u ook logistiek of transport-

nieuws over uw bedrijf? Mail naar:

redactie@nieuwsbladtransport.nl

vijft ien, meldt Mercedes-Benz Ne-
derland.
Het verstrekken van subsidie is niet 
het enige dat de overheid kan doen 
om het gebruik van elektrische voer-
tuigen voor stadsdistributie te sti-
muleren, vindt Eric Beers van het 
Nederlandse Hytruck. ‘In tegenstel-
ling tot subsidie kost beleid maar één 
A4tje. De oosterburen zijn daar iets 
handiger mee.’ Beleid zou kunnen 
zijn dat regulier transport in de stad 
vanaf bijvoorbeeld 2020 ‘zero emis-
sion’ moet zijn. De markt komt dan 
vanzelf, stelt hij. En tot die tijd kun 
je de koplopers voordeel geven.
‘Gemeenten kunnen bijvoorbeeld 
busbanen voor deze voertuigen 
openstellen’, zegt Beers. ‘Met de tijd-
winst die dat oplevert, worden de ex-
tra kosten van elektrisch vervoer 
ruimschoots terugverdiend. De prijs 
van elektrisch transport is tussen de 
10 en 15% hoger dan die met auto’s 
met een verbrandingsmotor. Dat 
lijkt veel, maar als je je bedenkt dat 
de prijs van een product maar voor 
gemiddeld 3% uit transportkosten 
bestaat; wat is dat nou op een potje 
pindakaas? Peanuts.’ 
Voor Hytruck is de elektrische truck 
eigenlijk een tussenfase. Het bedrijf 
is in 2006 opgericht om een emissie-

vrije distributietruck te ontwikkelen 
met een waterstof-brandstofcel. 
Toen daarvoor de tijd nog niet rijp 
bleek, schakelde Hytruck over naar 
elektrische vrachtwagens. Drie mo-
dellen kan het bedrijf op dit moment 
leveren. De DAF LF-serie vormt de 
basis van de trucks. De elektrische 
aandrijfl ijn komt van het Neder-
landse Emoss. ‘In 2013 zijn de eerste 
vijf Hytrucks op kenteken gezet’, 
vertelt Beers, ‘waaronder een met 
een Gross Vehicle Weight van 19 ton 
voor Heineken, de grootste elektri-
sche truck van Europa. In de loop 
van dit jaar rijden er tien Hytrucks 
rond in Nederland.’

Afscheid
In Enschede is Henri Voorn klaar 
met zijn ronde. Hij zet koers naar de 
HST Groep aan de rand van de stad. 
Dit transport- en logistiekbedrijf 
schaft e de Cargohopper aan met een 
startsubsidie van de gemeente En-
schede en de Regio Twente. Hoewel 
het rijden op de Cargohopper hem 
goed bevalt, zal Voorn binnenkort 
afscheid moeten nemen van het 
voertuig. Zijn plaats wordt ingeno-
men door medewerkers van de En-
schedese sociale werkvoorziening. 
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Een Nederlandse vervoerder werkt al ja-
ren samen met een in Turkije gevestigde 
agent respectievelijk vervoerder met be-
trekking tot het wekelijkse vervoer van al-
lerlei vrachten naar verschillende bestem-
mingen in Nederland.

Deze vervoerder krijgt begin september 
2013 de opdracht  van een zeer bekend warenhuis, vanwege 
een geplande actie om een aantal zendingen textiel te Istan-
bul te laden.  De waarde van deze zendingen bedraagt onge-
veer 200.000 euro.

In opdracht van de Nederlandse vervoerder worden deze 
zendingen geladen en vertrekt men richting Nederland.  
Kort na het vertrek van de vrachtwagencombinaties krijgt 
de vervoerder van zijn Turkse agent het bericht, dat deze niet 
van plan is de partijen textiel uit leveren, alvorens de open-
staande rekeningen ten bedrage van 60.000 euro voldaan 
zijn.  De directie van de vervoerder verblijft  in het buiten-
land en in het vuur van de strijd wordt op afstand besloten 
het gevraagde bedrag over te maken.

Wanner later het een en ander nader wordt bezien, blijkt dat 
in het gevraagde bedrag een bedrag van 25.000 euro is op-
genomen, waarover een dispuut bestaat. De vervoerder 
schakelt zijn huisadvocaat in en deze weet beslag te leggen 
op één van de combinaties van zijn Turkse ‘partner’ en eist 
daarna het bedrag van 25.000 euro terug.

Dit leidt niet tot het resultaat waarop men had gerekend en 
het geschil loopt hoog en de zendingen textiel worden niet 
uitgeleverd. Deze zaak wordt dan pas gemeld door de ver-
voerder onder zijn vervoerdersaansprakelijkheidsverzeke-
ring. De verzekeraars benoemen een expert, die met dit pro-
bleem aan de slag gaat en contact opneemt met de Turkse 
agent.  Deze laat de expert weten inmiddels extra te kosten 
te hebben gemaakt voor onder andere wachturen en het mis-
lopen van vracht en stelt zijn eisen bij en eist een bedrag hier-
voor van ruim 10.000 euro!

Waar de zendingen textiel op dat moment zijn is een raad-
sel.

Over de wijze van betaling en waar men elkaar zal treff en  
voor een gesprek ontstaat dan ook nog onenigheid tussen 
partijen.  Wat dan wel in de loop van de tijd duidelijk is ge-
worden, dat de zendingen textiel op een onbekende plaats in 
Duitsland zijn gelost.

Partijen komen na veel problemen tot een vergelijk en de ex-
pert wordt met het geëiste bedrag in contanten op pad ge-
stuurd en deze zal het geld overhandigen aan een contact-
persoon van de Turkse agent, in ruil voor de plaats van 
opslag van het textiel.  

Het plan wordt dienovereenkomstig uitgevoerd en de plaats 
van opslag wordt bekend gemaakt. De expert meldt zich 
daar, maar tot zijn schrik blijkt dat de opslaghouder de zen-
dingen niet vrij mag geven op grond van instructies van de 
Turkse agent, die te kennen geeft  nog eens 5.000 euro extra 
te willen ontvangen.

In overleg met allerlei juristen en ten einde de deadline te 
halen van het warenhuis alsmede verdere claims te voorko-
men wordt hiermede ingestemd en na betaling hiervan wor-
den de zendingen vrijgegeven en loopt het toch nog met een 
‘sisser’ af.

Deadline

COR VAN MAURIK, ASSURANTIEADVISEUR
www.brrgroep.nl

AGENDA

InfraTech Duitsland
15, 16, 17 januari  

Drie vakbeurzen onder een dak voor 

grond-, weg- en waterbouw, water & 

afvalwater, openbare ruimte, verkeer 

& mobiliteit: Infra Tech Duitsland, 

Deubaukom en DCONex. 

• www.messe-essen.de 

STC-Group Bedrijvendag 
24 januari 

Alle locaties van de STC-Group (Rot-

terdam, Brielle, Katwijk en Stellen-

dam) openen de deuren voor het be-

drijfsleven uit de maritieme, 

logistieke en havensector.  

• www.stc-bv.nl/bedrijvendag  

Cold Chain Logistics
24 t/m 26 februari  

Voorjaarscongres van de Europese or-

ganisatie van bedrijven, die actief zijn 

met koel- en vriesopslag en vervoer. 

Met op dag drie een bezoek aan een 

vrieshuis in de buurt van Maastricht.

• www.ecsla.eu 

LogiMAT 2014
25 t/m 27 februari  

Vakbeurs in Stuttgart, op het gebied 

van interne logistiek. Met meer dan 

duizend exposanten. Dit jaar heeft 

LogiMAT een apart event op het ge-

bied van e-fulfi lment.

• http://logimat-messe.de 

Breakbulk China
11 t/m 13 maart 

De grootste en belangrijkste bijeen-

komst in Azië voor heavy-lift, project 

& breakbulk cargo. Breakbulk China 

bestaat uit een expo en een twee-

daagse conferentie.

• www.breakbulk.com

Hamburg eindelijk u 
De haven van Hamburg is 
bezig aan een inhaalrace en 
komt over 2013 waarschijn-
lijk als winnaar uit de bus 
van de Europese ‘Grote 
drie’: Rotterdam, Antwer-
pen en Hamburg.

Het gaat nog even duren voor we het 
zeker weten want de Duitse haven 
komt pas in de loop van februari met 
de overslagcijfers over 2013. Ham-
burg is altijd veel later dan de andere 
twee, volgens een woordvoerster van 
het Havenbedrijf omdat altijd ge-
wacht moet worden tot het beursge-
noteerde HHLA zijn cijfers vrijgeeft . 
Dat lijkt overigens een wat curieus 
argument; Rotterdam en Antwer-
pen wemelen immers van de beurs-
genoteerde bedrijven, die hun aan- 
en afgevoerde tonnen zonder 
morren door de havenbeheerders la-
ten registreren.
Maar op grond van de cijfers over de 
eerste negen maanden mag worden 
aangenomen dat de Hanzehaven 
over heel 2013 de grootste groei zal 
noteren. Overall stond de haven eind 
september op een plus van 6 procent, 
waar Antwerpen over het hele jaar 
een groei van 3,5% boekte en Rotter-
dam genoegen moest nemen met 
een nulgroei.
De Hamburgers toonden zich in hun 
jongste kwartaalbericht juichend 
over de groei, die in de loop van het 
jaar versnelde van een bescheiden 
0,6% in het eerste, via 6,3% in het 
tweede tot een dubbelcijferige 11% in 
het derde kwartaal. Ze konden niet 
nalaten erop te wijzen dat de markt 
gemiddeld met nog geen procent 
groeide en spraken van een ‘glän-
zendes’ respectievelijk ‘briljant’ 
kwartaal. De vraag is natuurlijk of 
de haven dat groeitempo in de laat-
ste drie maanden vast hield, maar 
vooralsnog zijn er geen tekenen die 
op het tegendeel wijzen.
Bij de presentatie van de cijfers sprak 
voorzitter Alexander Mattern van 
Hafen Hamburg Marketing (HHM) 
de verwachting uit dat de totale 
overslag in 2013 zou uitkomen op 
138,5 miljoen ton, een groei van een 
kleine 6%, en de containeroverslag 
op 9,3 miljoen teu, wat 4% meer is 
dan vorig jaar. Daarmee zouden de 
Duitsers hun positie als tweede con-
tainerhaven van Europa, die vorig 
jaar op Antwerpen werd heroverd, 
weer vast in handen krijgen.  
Het lijkt er daarmee op dat Ham-
burg de gevolgen van de crisis van 
2008 eindelijk achter zich laat. In de 
jaren daarna raakten de Duitsers bij-
na een kwart van hun ladingpakket 

TOP-3  Duitse haven loopt achterstand op Rotterdam en Antwerpen in

kwijt, alsmede hun nummer twee 
positie als Europese containerhaven, 
die door Antwerpen werd overgeno-
men. De ambitie om Rotterdam als 
grootste Europese containerhaven 
van de troon te stoten raakte zelfs 
volkomen uit het zicht.

Aanval
Dat het herstel zo lang op zich heeft  
laten wachten, komt mede doordat 
de Duitse havenautoriteiten veel tra-
ger op de economische omslag rea-
geerden dan hun Nederlandse en 
Belgische tegenstrevers. Gealar-
meerd door ladingverlies voerde 
Rotterdam in 2010 een forse verla-
ging van het havengeld door, op de 
voet gevolgd door Antwerpen. En 
passant werd daarmee een succes-
volle aanval ingezet op de markt 

voor doorvoercontainers, waarop 
Hamburg traditioneel sterk is.
Mede door interne verdeeldheid 
duurde het maar liefst tot vorig jaar 
voordat de Hanzehaven met een 
antwoord kwam. Maar dat loog er 
dan ook niet om. De nieuwe genera-
tie superschepen tot 18.000 teu werd 
gedeeltelijk vrijgesteld van haven-
geld en hoeft  nauwelijks meer te be-
talen dan een schip van 10.000 teu. 
De haven compenseert de klanten zo 
voor het feit dat grote schepen de 
Elbe niet volbeladen op kunnen va-
ren. Daarnaast werd de al eerder in-
gevoerde korting voor doorvoercon-
tainers tot 20% verhoogd.
Dat pakket heeft  zijn uitwerking niet 
gemist. De containeroverslag groei-
de in de eerste negen maanden met 
3,6% tot zeven miljoen standaard-
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Ook de nieuwste containerschepen weten Hamburg te vinden.
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it de crisis

containers van 20 voet (teu), maar in 
de laatste drie bedroeg de groei ruim 
6%. Overigens speelt ook de aan-
trekkende Duitse export naar de we-
reldmarkt daarin een belangrijke 
rol. Rotterdam en Antwerpen daar-

entegen, die net zo goed veel Duitse 
export verwerken, zagen de contai-
neroverslag vorig jaar dalen, de eer-
ste met 1,7% tot 11,7 miljoen teu, de 
andere met 0,7% tot 8,6 miljoen teu. 

In tonnen was de daling voor beide 
overigens nog wat groter, waarmee 
de trend naar zwaardere containers 
dus nog doorzet.
De overall groei van 3,5% leverde de 
Belgische haven wel een nieuw re-

cord op van bijna 191 miljoen over-
geslagen tonnen, waarmee de ‘magi-
sche grens’ van 200 miljoen ton 
langzaam maar zeker in zicht komt. 
De Antwerpse groei was volledig toe 

te schrijven aan de tankterminalbe-
drijven, die bijna zestig miljoen ton 
vloeibare lading verwerkten, nage-
noeg een derde meer dan in 2013.
Dat resultaat vervulde topman Ed-
die Bruyninckx met grote tevreden-
heid. Hij zag er een bevestiging in 
dat de strategie om voormalige stuk-
goedterminals om te vormen tot 
tankterminals de juiste is. Volgens 
hem voelen investeerders als Sea-
Tank, Antwerp Terminal Processing 
en Independent Belgian Refi nery 
zich aangetrokken door ‘de multi-
functionele koers’ die de haven 
vaart.
Ook ‘Universalhaven’ Hamburg 
toonde zich tevreden over het ‘natte’ 
segment, al speelt de haven op die 
markt een bescheiden rol. In de eer-
ste drie kwartalen werd er ruim elf 
miljoen ton vloeibare lading ver-
werkt, hoofdzakelijk ruwe olie en 
brandstoff en, een kleine 9% meer 
dan in 2012. Mattern van HHM was 
er zeer content mee: ‘Het massagoed 
draagt fors bij aan de groei van de 
overslag in de haven als geheel’.

Suprematie
Het heeft  er alle schijn van dat de 
nummers twee en drie de komende 
jaren sterker gaan tornen aan de 
Rotterdamse suprematie in de over-
slag van ‘natte bulk’. De Nederland-
se haven was daarin vorig jaar met 
ruim 207 miljoen ton weliswaar met 
afstand de grootste, maar kon niet 
zulke glanzende groeicijfers presen-
teren als Antwerpen en, zij het in 
mindere mate, Hamburg.
De enorme plas ruwe olie die jaar-
lijks door de Rotterdamse leidingen 
vloeit, was vorig jaar met 91 miljoen 
ton zelfs 7% kleiner dan in 2012. De 
afgelopen jaren schommelde om-
vang ervan steeds tussen de 95 en 
100 honderd miljoen en de vertrok-
ken topman Hans Smits maakte 
daarom gewag van een ‘historisch 
laag niveau’.
De overslag van de categorie olie-
producten als diesel, kerosine en 
stookolie compenseerde die terug-
gang enigszins met een toename van 
een kleine 2% tot 83 miljoen ton. Het 
overige natte massagoed, onder 
meer eetbare oliën en alcoholen, was 
met een minnetje van 0,2% op 33 
miljoen ton vrijwel stabiel. De door-
zet van LNG, dat ook tot het natte 
massagoed wordt gerekend, steeg re-
latief fors, met 25% tot 700.000 ton, 
maar ligt nog wel ver onder de ver-
wachtingen ten tijde van de bouw 
van de Gate Terminal op de Maas-
vlakte.
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Dg Transporten B.V.
Krimpen aan den IJssel

Rechtbank Rotterdam

Gs Logistics
Brummen

Rechtbank Oost-Nederland

Scheepvaartbedrijf 
Gebrs V/d Kruit B.V.

Rotterdam

Rechtbank Rotterdam

Transport 
Bart Deserranno N.V.

Adegem

Rechtbank Gent

Hendriksen Distributie
Purmerend

Rechtbank Noord-Holland

Tipo Trans Nederland B.V.
De Krim

Rechtbank Oost-Nederland

Nedstore Terminals 
Vlissingen B.V.
Huis ter Heide

Rechtbank Midden-Nederland

Logistique Express
Peruwelz

Rechtbank Doornik

Henk Arntz is 

sinds 1 januari 

de nieuwe 

directeur van de 

Stichting 

Nederlands 

Bureau Keurin-

gen Binnenvaart (NBKB). Hij 

volgt Theresia Hacksteiner op, 

nadat hij gedurende de afgelo-

pen jaren als hoofd afdeling 

inspecties heeft meegewerkt 

aan de ontwikkeling van de 

stichting. 

 De Duitse 

Andrea Metz-
ger heeft de 

leiding gekregen 

over Geodis 

Logistics in 

Noord-Europa. 

Hiertoe behoren Duitsland, 

Nederland, België en Ierland. 

Metzger (45) werkt sinds 1999 

voor Geodis, de logistieke 

dochter van het Franse spoorbe-

drijf SNCF. Ze was eerder onder 

meer fi nancieel en algemeen 

directeur van Geodis in Duits-

land.

Dani Bicker 
Caarten is 

toegetreden tot 

Maes & Lunau 

Executive Search 

in Amsterdam. 

Zij richt zich in 

het bijzonder op searches voor 

topposities bij de overheid & 

non-profi t organisaties en de 

sector logistiek & transport. 

Bicker Caarten bekleedde 

diverse managementposities bij 

Koninklijke Nedlloyd, Endemol, 

de Gemeente Haarlem en het 

Ministerie van Binnenlandse 

zaken. 

 De Amerikaanse 

truckfabrikant 

Paccar, moeder-

bedrijf van DAF, 

heeft Ronald 
Armstrong 

benoemd tot 

nieuwe bestuursvoorzitter. 

Armstrong neemt op 27 april 

2014 het roer over van huidig 

topman Mark Pigott, die sinds 

1997 leiding geeft aan Paccar. 

Pigott blijft wel als topbestuur-

der verbonden aan het vracht-

wagenbedrijf. 

Bert Jaski, 
algemeen 

directeur van de 

Maasvlakte Olie 

terminal (MOT),  

heeft van Ronald 

Paul, coo van  

Havenbedrijf Rotterdam, een 

boeganker gekregen vanwege 

zijn verdiensten voor de haven. 

Chemisch ingenieur Jaski  heeft 

een carrière achter de rug van 

38 jaar in de chemiesector. Hij 

werkte bij Shell, American 

Cyanamid, Tiofi ne B.V., Paktank, 

Vopak en was vanaf 2005 

algemeen directeur van MOT. 

FAILLISSEMENTEN

PERSONALIA

‘De multifunctionele koers die we  
varen, spreekt investeerders aan’

Eddie Bruyninckx, ceo Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
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QUOTE VAN DE WEEK

Tom Ambaum (Neptunus BV), 
Exportmanager van het jaar 2013

‘Laat je niet 
drijven door 
de tijd’

Gracieus doopte veuve Clicquot Pon-
sardin haar koekje in de thee die haar 
galante gastheer, Dom Pérignon, haar 
zoëven had voorgezet. ‘Heerlijk, mon 
ami’, zei ze, een slokje nemend. ‘En, 
hoe was jullie seizoen?’
‘Gekkenhuis’, zei de geestelijke. ‘Niet 
aan te slepen. Blij dat we er weer voor 
een jaartje van af zijn. Bij jullie zal het 
niet anders zijn geweest.’

‘Nee. Nu alleen nog de nieuwjaarsontvangsten. Die laat ik 
overigens over aan mijn nichtje, veuve Amiot, omdat de 
meeste receptiegangers toch geen weet hebben van ons pro-
duct.’

‘En’, hernam de weduwe, haar veel te kleine schoentjes los-
wrikkend. ‘Hoe is bij jullie het transport geregeld?’
‘O jeetje, bedrijfsgeheim’, zei de Dom. ‘Maar je mag het entre 
nous best weten. Voor het landvervoer hebben we de fi rma 
Moët & Chandon. Die zijn er meestal in een Mumm van tijd. 
Moet het naar Azië, waar ze volgens mij meer champagne dan 
water slempen, dan is Bollinger onze vaste rederij. Een deel 
gaat met andere diensten mee, via Laurent Perrier. Dat is zo’n 
nvo’tje in Le Havre.’

‘Een nvo’tje, wat is dat nu weer?’, wilde ze weten.
‘Een non vessel operating common carrier’, legde de priester 
geduldig uit. ‘Een reder zonder eigen schepen. Het is een beet-
je de prosecco onder de bubbels, maar Perrier verstaat z’n 
vak.’

‘En bij jullie?’, informeerde de celibataire man, die was be-
gonnen de roodaangelopen voeten van zijn gaste te wrijven.
‘Enfi n’, zei de laatste. ‘Wij hebben voor het wegvervoer Tait-
tinger, een enkele keer ook Henriot als het de spuigaten uit-
loopt. Het zeetraject is voor Pommery, zo’n twaalfduizend teu 
per jaar.’

‘Die crisis is echt iets van bij ons’, overwoog de Dom, wiens 
bekwame vingers al aardig langs het been van de weduwe om-
hoog waren gekropen. ‘In Europa merk je de nieuwe zuinig-
heid. Oud en Nieuw worden benepen gevierd, met een rosbief 
van de Lidl en boerwater van de Aldi. Laat het geld toch eens 
rollen. Dat zei Rutte al.’
‘Ruûte?’, aarzelde ze. ‘De Nederlandse premier’, expliceerde 
de Dom. Hij stond op en ontkurkte een Romanée Conti 1986. 
‘Zo, belle amie’, zei hij, ‘nu even iets anders.’
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Het is een Duitser!
Wie had ooit gedacht dat de 
tekst ‘It’s a German’, met 
zwoele stem uitgesproken 
door een supermodel, als 
mondaine verleiding moet 
gaan dienen. 

En wel voor... Opel. Het merk van de 
ouwe trouwe Kadett, van de Rekord, 
van de Omega. Het Duitse kwali-
teitsmerk voor de gewone man, 
nooit zo decadent als een Mercedes 
of BMW maar wel altijd favoriet als 
betaalbaar scheurbakkie (denk Opel 
Manta in felgeel of feloranje). Dát 
Opel heeft  een nieuw uithangbord: 
Claudia Schiff er. 
De vrouw die ‘de cover van meer dan 
1000 tijdschrift en’ sierde, staat cen-
traal in de nieuwe Europese cam-
pagne van het automerk ‘It’s a Ger-
man’, die halverwege deze maand 
van start gaat. Het topmodel (oké, ze 
is een béétje over de hill) zal wijzen 
op de Duitse technologie die schuil-
gaat achter innovaties. Zo zegt ze: 
‘Neem de Meriva met zijn naar ach-
teren openslaande achterportieren: 
je stapt niet uit die auto, je kunt je zó 
naar buiten laten glijden! 
Schiff er dus. Voor de jongste genera-
tie al bijna weer een onbekende 
naam, maar voor velen een vrouw 
van magische schoonheid. Al kan 
dat laatste natuurlijk ook te maken 
hebben met haar (ex-)echtgenoot 
David Copperfi eld, de beroemde il-
lusionist. Of Schiff er, afk omstig uit 
het Rijnland, zelf ook over tover-
kwaliteiten beschikt moet nog blij-
ken. Opel hoopt het.

Groei
Luxe merken als Mercedes en Por-
sche konden tenminste nog groei 
boeken in het Verre Oosten. Opel, 
dat toen moederbedrijf General Mo-
tors onderuit ging door de crisis 

zelfs even aanklopte om staatssteun, 
verkoopt allang niet meer de meeste 
personenauto’s in Nederland zoals 
het dat tijden heeft  gedaan. Als je alle 
verkopen vanaf 1983 tot nu bij elkaar 
optelt gaat het om een slordige 1,8 
miljoen en daarmee is het merk wél 
mooi nog steeds koploper. 
Op de ranglijst van bestelwagens 
neemt het merk, opgericht in 1862 
door Adam Opel die naaimachines 

OPEL  Claudia Schiffer als lokaas
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Duitse top-technologie.
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maakte en zélf nooit een auto bouw-
de – daarmee begonnen zijn zoons - 
een bescheiden plaats in met onder 
meer het type Combo. Vrachtwa-
gens (wie kent nog de Blitz?) rollen al 
decennia niet meer van de band. 
Maar je weet nooit wat er nu alle-
maal nog kan gaan gebeuren, met 
deze nieuwe campagne... 

Elfj es blokkeren de boel in IJsland, 
maar daar bestaan ze dan ook écht
Activisten die opkomen voor elfj es  
dwarsbomen de aanleg van een weg 
in IJsland. Scandinaviërs zijn gek 
op de sprookjesfi guren, en IJsla-
ders nog het meest.

Je zal maar wegvervoerder zijn in 
IJsland. Op zichzelf al een uitdaging 
in de winter, maar waar je in Neder-
land vooral milieuorganisaties en 
natuurliefh ebbers hebt die procede-
ren tegen de aanleg van nieuwe in-
frastructuur, op het eiland moet je 
ook nog eens rekening houden met 
elfenfreaks.
Het Algemeen Dagblad meldt dat 
een club die zich de Vrienden van de 
Lava noemt het protest aanvoert te-
gen een nieuwe weg over het schier-
eiland Alft anes. Daar zou het weme-
len van de schimmige, lichte 
wezentjes die in IJsland het ‘Huldu-
folk’ ofwel verborgen volk worden 
genoemd.

SPROOKJES

Op het vulkanische eiland gelooft  
zo’n 62 procent van de bevolking in 
het bestaan van elfen, die een be-
langrijke rol spelen in de Noordse 
mythologie, net als bijvoorbeeld de 
trollen. Met dat fanatieke geloof ver-
slaan ze al hun Scandinavische broe-
ders, zo zou uit onderzoek blijken. 
En er is dus het verzet tegen de aan-
leg van de weg, omdat daar elfen 
zouden wonen. 
Ze hebben al betoogd en zelfs bull-
dozers tegengehouden. Milieuacti-
vist Andri Snaer Magnason is eigen-

lijk meer bezorgd dat de nieuwe 
snelweg een lavaveld in tweeën deelt 
en daarmee de broedplaatsen van 
vogels doorkruist. ‘Voor sommigen 
is het elfenargument irritant,’ aldus 
Magnason. ‘Maar ik ben getrouwd 
in een kerk van een god die net zo 
onzichtbaar is als de elfen, dus wat 
op het eerste oog irrationeel lijkt, is 
eigenlijk heel normaal in IJsland.’
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