
TRANSPORTMARKT  Nu niemand bulkcarriers koopt, wil China gespecialiseerde schepen bouwen

TOBIAS PIEFFERS

Overcapaciteit in de vrachtmark-
ten heeft in China geleid tot or-
derdroogte. Het land richt zijn 
pijlen nu op de gespecialiseerde 
scheepsbouw, waar Nederland 
sterk in is.  

China is de grootste scheepsprodu-
cerende regio ter wereld, maar het 
zijn over het algemeen de simpelere 
schepen die er worden gebouwd, 
zoals bulkcarriers, tankers, contai-
nerschepen en off shore-bevoorra-
dingsschepen. Nu de meeste van 
deze markten op hun gat liggen 
‘gaat China doen wat wij in de jaren 
’70 ook deden, namelijk specialise-
ren’, zei Patrick van Eerten, direc-
teur nieuwbouw bij Boskalis, op het 

te bestrijden. ‘De groei van de vloot 
is van 10 tot 12% teruggedrongen tot 
2%’, zegt Drewry-analist Rahul Sa-
ran. In de containermarkt wordt 
nog wel besteld, maar het gaat veel-
al om grotere schepen, wat resul-
teert in minder opdrachten voor de 
werven. Extra druk voor de scheeps-
werven wordt veroorzaakt door de  
val van de olieprijs, die ook de vraag 
naar platformen en off shore-be-
voorradingsschepen heeft doen op-
drogen.
De verwachting is dat de vraag van-
wege de groeiende bevolking wel 
weer zal toenemen. ‘De scheeps-
bouwsector kent lange cycli van 
dertig jaar. Interessant is dat wij ons 
momenteel in zo’n cyclus bevinden. 
Helaas gaat die de verkeerde kant 
op’, aldus Van Eerten.

van rederijen waar schepen werden 
besteld op basis van groeiscenario’s 
die niet uitkwamen. 
‘Langzaam maar zeker groeide van-
af 2007 een gat tussen de productie 
en de werkelijke vraag op basis van 
goederenstromen’, zegt Van Eerten. 
‘Tot we in 2013 een fenomeen zagen 
dat de wereld nog niet eerder gezien 
had. De productie verdubbelde van 
82 naar 164 miljoen ton draagver-
mogen en er komt een enorm gat 
tussen de echte vraag en wat de 
markt produceert, gevolgd door een 
enorme knal.’ Volgens de cijfers van 
Van Eerten is er momenteel een 
draagvermogenoverschot van 45%. 
De overcapaciteit leidt tot ernstige 
verstoringen in de drogelading- en 
containermarkt. In de bulkvaart 
proberen reders dit overschot actief 

congres Maritime Industry.  Er zijn 
volgens hem al 1600 werven in Chi-
na gesloten als gevolg van de gerin-
ge vraag. ‘En wat overblijft gaat zich 
heel snel specialiseren in iets wat 
één van u hier in de zaal waarschijn-
lijk ook doet.’ Nederland is  dankzij 
bedrijven als Damen, Royal IHC en 
Huisman sterk in het bouwen van 
complexe schepen voor onder an-
dere de off shore-industrie. Die po-
sitie wordt volgens Van Eerten be-
dreigd. ‘China heeft op korte termijn 
een probleem en dat gaan wij direct 
merken.’ 

45% overcapaciteit
De overcapaciteit in de vrachten-
markt is het gevolg van jarenlange 
overproductie, die op haar beurt 
voortkomt uit de directiekantoren 

De scheepsbouw kent lange cycli en zit nu in een neerwaartse trend.  Illustratie: Barry Hage

Overcapaciteit bedreigt 
scheepsbouw Nederland
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De gevolgen van de hernieuwde 

grenscontroles in delen van Eu-

ropa vallen voor het wegvervoer 

wel mee. Dat zegt Klaus-Michael 

Kühne, oud-topman van Kuehne 

+ Nagel en nog steeds grootaan-

deelhouder van dat concern. In 

de krant die Welt heeft Kühne 

(78) laten weten dat wegver-

voerders inventief genoeg zijn 

om met de grenscontroles om 

te gaan. Kühne erkent dat die 

controles hinderlijk zijn voor 

logistieke ketens, maar zegt dat 

het vervoer gewoon door zal 

gaan. Misschien zullen wegver-

voerders meer gebruikmaken 

van het spoor, fi losofeert Kühne.

Kühne: effect van
controles valt mee
WEGVERVOER

miljoen 

euro moet 

de spoor-

aansluiting 

tussen de 

fabriek van VDL Nedcar en de 

spoorlijn Roermond-Maastricht 

kosten. Gedeputeerde Staten 

van Limburg acht de verbinding 

nodig om de 400.000 nieuwe 

Mini’s die de fabriek jaarlijks 

denkt te gaan bouwen te trans-

porteren. De aansluiting zou in 

2019 klaar moeten zijn. 

22
Limburg wil spoor bij 
VDL Nedcar

Polen heeft nieuwe, hogere 

tarieven ingevoerd voor de 

kilometerheffi ng op de A2 tus-

sen Swiecko en Nowy Tomsyl. 

Voertuigen met meer dan drie 

assen betalen daar voortaan 

0,46 zloty (ongeveer tien euro-

cent). Het traject tussen Nowy 

Tomsyl en Konin gaat 1,36 zloty 

(ruim 31 eurocent) per kilometer 

kosten. De tol op de A2 wordt 

geheven door een particuliere 

exploitant. Daarvan zijn er in 

Polen nog twee: op de A1 en de 

A4. Op de overige wegen heft 

de staat elektronisch tol.

Nieuwe toltarieven
op Poolse snelweg
WEGVERVOER

LEES VERDER OP PAGINA 12 

Vaart maken 
met truck 
platooningZuid-Europese 

havens rukken op

Naar China 
met de trein
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Het gaat Tiaca 
niet alleen 
om lage prijs

LARS DROOG
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TERREUR IN BRUSSEL: NOG MEER GRENSCONTROLES

NIEUWE POLL  De Zuid-Europese havens groeien sterk. 

72%

20%

8%

Ja, veiligheid voor alles 

Nee, vrij goederenverkeer nog meer onder druk 

Grenscontroles kosten handenvol geld 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Tijdens een ontmoeting met de pers gaf Allard Castelein, de 
topman van het Havenbedrijf Rotterdam, commentaar op de 
groei van de Zuid-Europese havens. In absolute termen was de 
overslag daar nog geen bedreiging voor Rotterdam, noch voor 
de andere grote havens in de range Hamburg, Le Havre, maar 
de ontwikkelingen daar verdienden het wel nauwkeurig in de 
gaten gehouden te worden, zo stelde Castelein. Hij maakte 
de vergelijking met de duurste auto’s van BMW en Mercedes. 
In die klasse zal een Koreaans automerk niet als concurrent 
worden gezien – maar aan de andere kant is elke verkochte 
auto van een Koreaans merk een niet-verkochte wagen van 
Mercedes of BMW. Vrij vertaald: er zullen klanten zijn die voor 
ervoor kiezen een haven in Noordwest-Europa te verlaten ten 
gunste van een meer zuidelijk gelegen mainport.

Rotterdam verloor inmiddels in computerfabrikant HP een 
internationale verlader aan Piraeus. De havens van Venetië 
en Koper, aan de Noord-Adriatische kust, realiseerden bij de 
containeroverslag afgelopen jaar een groei van ongeveer 20%. 
Daarvan kunnen verschillende havens in Noord-Europa slechts 
dromen. Ook andere havens aan de Middellandse Zee groeiden, 
of hielden in elk geval de resultaten van vorig jaar vast.

Tijdens een bijeenkomst met Duitse ondernemers in maart 
gaven vertegenwoordigers van de Rotterdamse haven aan op 
termijn te willen groeien naar ‘Hamburgse niveaus’ als het gaat 
om het transport van goederen per spoor richting het achter-
land. Allard Castelein benadrukte in dat kader nog eens het 
belang van het Derde spoor voor de Rotterdamse haven. 

Duidelijk is dat ook de Zuid-Europese havens inmiddels besef-
fen hoe belangrijk het spoor is voor goede achterlandverbindin-
gen. Er wordt door vrijwel alle havens fors geïnvesteerd in de 
railconnecties. Bij de containerterminal Trieste Marine Termi-
nal en ook bij de haven van La Spezia bedraagt het spooraan-
deel in de Modal Split inmiddels al zo’n 30%. Ook in Barcelona, 
Koper, Marseille en Piraeus geven autoriteiten veel geld uit aan 
investeringen in de railinfrastructuur. 

Castelein geeft terecht aan dat deze havens qua volume nog 
geen concurrent zijn. Het is voor de noordelijke havens te 
hopen dat dit zo blijft. Gezien de investeringen die de zuide-
lijke havens plegen is het niet meer dan logisch dat er lijndien-
sten vanuit Azië naar deze havens zullen gaan. Als in juni de 
Gotthard-Basistunnel geopend wordt, dan wordt Noordwest- 
Europa vanuit het zuiden een stuk beter bereikbaar. Verschil-
lende partijen zullen doorgaande verbindingen gaan aanbieden 
vanuit Zuid-Europa naar het noorden.

En dan hebben we het feit dat China fors investeert in de infra-
structuur in Zuid-Europa nog niet eens benoemd. Die investe-
ringen gaan immers verder dan het aandeel dat Cosco nam in 
de haven van Piraeus, maar betreff en inmiddels ook investerin-
gen in spoorverbindingen. 

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Zuidelijke concurrentie
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INTERVIEW  LARS DROOG, VOORZITTER TIACA VERLADERSPANEL

JOHN VERSLEIJEN

Lars Droog ziet het ‘als een mis-
sie’. Sinds kort is de vicevoorzit-
ter van de EVO-raad van lucht-
vrachtverladers en Europees 
logistiek manager van chemie-
reus Tosoh voorzitter van een 
nieuwe adviesgroep van verla-
ders bij de mondiale lucht-
vrachtorganisatie TIACA. Een 
wereldprimeur.

De klant is in de luchtvrachtmarkt 
nog steeds niet koning. U gaat dat 
veranderen?
Wat ik positief vind is het besef op 
mondiaal niveau dat nu in de lucht-
vrachtsector is doorgedrongen dat 
er ook wat valt te leren van de ver-
laders. Dat is wel eens anders ge-
weest. Daarnaast is luchtvracht een 
passie voor mij. Ik heb jaren aan de 
andere kant gewerkt in de lucht-
vrachtexpeditie en bij maatschap-
pijen als Polar, Schreiner Airways en 
Asiana Cargo op Schiphol. Je wordt 
dan toch besmet met het lucht-
vrachtvirus en wilt de bedrijfstak op 
een hoger plan tillen tegenover de 
kracht van de integrators en de con-
tainervaart. Er zijn ook gewoon 
kansen voor de luchtvracht, maar 
dan moeten we wel af van de in-
transparantie en de fragmentatie in 
de sector.

Wat gaat u precies vertellen binnen 
TIACA?
Belangrijk is dat wij samen de mon-
diale luchtvrachtketen moeten ver-
beteren. Dus niet óver, maar mét de 
verladers problemen aanpakken en 
de effi  ciëntie aanpakken. Daar kan 
iedereen van profi teren. Dat besef 
wil ik onder de aandacht brengen 
van de marktspelers. Daarbij wil ik 
het vooroordeel weggenemen dat 
verladers slechts uit zijn op lagere 
inkoopprijzen. Verladers kun je niet 
over één kam scheren. Als ik even 
voor mijzelf praat, zijn wij natuur-
lijk geïnteresseerd in marktconfor-
me tarieven, maar in de eerste 
plaats kijken wij naar de gehele lo-
gistieke keten van productie tot de 
eindafl evering. Daar valt nog veel 
winst te pakken voor iedereen. Ook 
luchtvaartmaatschappijen kunnen 
daar weer hele nieuwe verdienmo-

dellen en betere marges aan ontle-
nen, terwijl van de andere kant de 
verladers meer betrokken raken bij 
de vrachtprocessen. Dat kan over de 
gehele keten tot besparingen leiden.

Hoezo? 
Kijk bijvoorbeeld naar het natrans-
port. Luchtvaartmaatschappijen 
hebben wel een wegvervoerproduct 
tussen de luchthavens maar niet 
naar de eindbestemming bij de ver-
laders. Waarom vullen ze dat stukje 
service niet in? Ik zie dat ook met 
het lopende experiment van de zo-
geheten Milkrun op Schiphol waar-
bij het natransport tussen de afhan-
delaars en de loodsen van de 
expediteurs op de luchthaven geza-
menlijk wordt ingevuld. Een goed 
initiatief overigens, maar dan vraag 
ik mij tegelijkertijd af: waarom trek-
ken jullie die transportdiensten niet 
door naar de dc’s van de verladers. 
Nu maak je weer extra handelingen, 
stijgen de kosten en vergroot je het 
risico op schade. 

Wat is de grootste grief?
Daar zal elke verlader waarschijnlijk 
een ander antwoord op geven, maar  
het feit dat het rechtstreeks contact 
tussen verlader en luchtvaartmaat-
schappij onmogelijk is, blijft voor 
vele ladingaanbieders een groot 
probleem. Als ik een luchtvaart-
maatschappij  opbel, is het eerste 
wat die vraagt: wie is je expediteur? 
Dat is toch raar. Als particulier 
spendeer ik een klein bedrag aan 
tickets en krijg tientallen e-mails 

van de maatschappij, maar als ik als 
verlader jaarlijks miljoenen uitgeef 
aan luchttransport word ik bij elke 
vraag direct doorverwezen naar de 
agent.’

U wilt dus gewoon rechtstreeks bij 
de airline zaken kunnen doen zon-
der tussenkomst van de expedi-
teurs?
Dat is te eenzijdig gesteld en doet 
ook geen recht aan de kwaliteiten 
van de expediteur in de keten op on-
der meer het gebied van opslag, 
douaneafhandeling en contractlo-
gistiek. Wat ik wel vind is dat het 
rechtstreeks contact er tussen ver-
lader en airline moet komen. In de 
containervaart kiezen wij ook direct 
onze rederijen en kunnen partijen 
bijvoorbeeld selecteren op service-
niveaus en boek je lading direct. Die 
optie is er niet in de luchtvrachtsec-
tor. Je mist de transparantie in de 
luchtvracht, waardoor ook de air-
lines niet gedwongen worden zich 
op servicegebied te onderscheiden 
en waardoor ze bijvoorbeeld via 
prijsbeleid betere marges kunnen 
bedingen. Ook kun je niet als verla-
der bouwen aan langdurige relaties, 
waardoor maatschappijen meer 
commitment krijgen of zich specia-
liseren in bijvoorbeeld het trans-
port van gevaarlijke goederen.

De expediteurs zullen het zien als 
een aanval op hun verdienmodel.
Die angst wil ik wegnemen. Niet alle 
verladers zijn hetzelfde. Je hebt la-
dingaanbieders die op logistiek ge-
bied geheel willen worden ontzorgd 
en partijen die zelf de regie in han-
den willen hebben. Wij als Tosoh 
zoeken naar verbeteringen in de ge-
hele keten en treff en barrières aan 
in de luchtvrachtsector. Wij vragen 
ons bijvoorbeeld af wat de toege-
voegde waarde is van luchtvracht-
consolidaties. Die is er voor ons niet 
want wij betalen gewoon hetzelfde 
tarief en de maatschappijen verdie-
nen er ook geen cent extra mee. 
Hetzelfde geldt voor onze inter-
company zendingen waar wij steeds 
overdrachtkosten voor moeten be-
talen. Dat zijn voorbeelden waar we 
met een beetje ‘out of the box’-den-
ken veel beter rechtstreeks met de 
airlines kunnen schakelen.

‘Angst wegnemen dat ’t ons 
slechts om lage prijs gaat’
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KORT

‘Herstel Zaventem 
duurt nog maanden’ 

Raben blijft aan boord 
bij System Alliance

Nieuwe shuttle 
op Oostenrijk

DAF houdt rekening 
met forse kartelboete 

LUCHTVRACHT
Het duurt nog maanden voordat 

de Brusselse luchthaven Zaven-

tem weer op volle kracht draait. 

Dat zegt de hoogste baas van 

Brussels Airport, Arnaud Feist. 

Het vrachtvervoer is vorige week 

deels weer hervat aan boord van 

vrachtvliegtuigen. Alle belly-

vracht moet nog worden omge-

leid naar andere luchthavens, 

waaronder Schiphol. De passa-

giersterminal op het vliegveld 

was vorige week dinsdag doel-

wit van twee zelfmoordterroris-

ten. 

WEGVERVOER
Raben blijft in Duitsland voorlo-

pig volop meedraaien in het Eu-

ropese samenwerkingsverband 

van groupagevervoerders Sys-

tem Alliance. Eerder was er spra-

ke van dat Raben drie van zijn 

Duitse vestigingen om kosten-

technische redenen zou terug-

trekken uit System Alliance. Dat 

gebeurt vooralsnog niet; eerst 

wordt geprobeerd in Duitsland 

een nieuwe partner te vinden 

voor het groupagenetwerk. 

SPOORVERVOER
Rail Cargo Operator (RCO) begint 

in april een containershuttle 

met twee rondritten per week 

op Wolfurt (Oostenrijk). In Rot-

terdam bedient RCO, een werk-

maatschappij van de Oostenrijk-

se nationale spoorvervoerder 

ÖBB, ECT Delta en de beide 

APMT-terminals. In Wolfurt sluit 

de shuttle aan op het bestaande 

netwerk met verbindingen naar 

Zwitserland, Italië, de Balkan, 

Turkije en Oost-Europa.

WEGVERVOER
Paccar, het moederbedrijf van de 

Nederlandse truckfabrikant DAF, 

zet honderden miljoenen opzij 

voor een eventuele Europese 

kartelboete. De Europese Com-

missie vermoedt prijsafspraken 

tussen een aantal grote vracht-

wagenfabrikanten en doet daar 

onderzoek naar, zo bleek enkele 

jaren geleden al. Het kartel zou 

hebben bestaan uit DAF, Daim-

ler, Iveco, Scania, Volvo, Renault 

Trucks en MAN. programma ‘Beter Benutten’ van 
het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu. Er doet ook een aantal re-
gio’s aan mee, zoals de Randstad, 
Brabant en Twente, alsmede regio’s 
rondom onder meer Apeldoorn, 
Arnhem-Nijmegen, en Zwolle. 
De organisaties schatten dat het 
wegvervoer en zijn klanten jaarlijks 
650 miljoen euro kwijt zijn als ge-
volg van fi les. De kosten van een 
uurtje fi le worden voor één voertuig 
geschat op gemiddeld zeventig 
euro.
Een bijzondere vorm van samen-
werking is het ‘truckspotten’. Een 
truckspotter registreert dat een 
voertuig van een bepaald bedrijf 
lang in de fi le doorbrengt. Vervol-
gens worden met het betrokken be-
drijf slimmere oplossingen gezocht.

FOLKERT NICOLAI

De Nederlandse transportsector 
trekt, samen met de overheid, een 
kleine veertig miljoen euro uit 
voor de bevordering van ‘slimme 
logistiek’.

Daarmee bedoelen verladersorgani-
satie EVO en Transport en Logis-
tiek Nederland (TLN) dat verladers 
en vervoerders in goede samenwer-
king transportkilometers kunnen 
vermijden. In het wegvervoer kan in 
samenwerking worden voorkomen 
dat voertuigen in de ochtendspits 
terechtkomen. Samenwerking kan 
ook, zoals nu in tal van steden al 
wordt aangetoond, de kwaliteit van 
de stadsdistributie verhogen.
Het gaat om deelprojecten van het 

Het geld is in 2004 voor een deel 
verdampt in faillissementen binnen 
het RDM-concern. Op basis van in-
ternationaal onderzoek stelt de fi s-
cale inlichtingendienst FIOD dat 
Van den Nieuwenhuyzen 42 miljoen 
euro heeft weggesluisd. De speur-
tocht liep spaak in China, waarmee 
Nederland geen rechtshulpverdrag 
heeft. In het kader van de Plukze-
wetgeving vordert het OM dit be-
drag bij de ondernemer. Alexander 
de Swart, de advocaat van Van den 
Nieuwenhuyzen, is niet onder de 
indruk: ‘Wij verzoeken de recht-
bank om het OM niet ontvankelijk 
te verklaren. De claim is gebaseerd 
op de veronderstelling dat Van den 
Nieuwenhuyzen faillissementsfrau-
de pleegde. Daarvan is hij vorig jaar 
in hoger beroep vrijgesproken.’

ANP

Het Openbaar Ministerie onder-
neemt een laatste poging om Joep 
van den Nieuwenhuyzen te laten 
bloeden voor zijn handelwijze in 
het Havenschandaal.

De vroegere eigenaar van het RDM-
concern kreeg 183 miljoen euro bij 
de banken los nadat directeur Wil-
lem Scholten van het Havenbedrijf 
Rotterdam garanties voor de lenin-
gen verstrekte. Zowel Van den Nieu-
wenhuyzen als Scholten is in hoger 
beroep veroordeeld voor omkoping. 
Scholten hielp Van den Nieuwen-
huyzen aan de garanties nadat hij 1,2 
miljoen euro van de ondernemer 
ontving op zijn geheime Zwitserse 
bankrekening. 

WEGVERVOER HAVENSCHANDAAL

Veertig miljoen voor
‘slimmere logistiek’

OM volhardt in claim 
Van den Nieuwenhuyzen

de middelen, gestolen elektronica en 
andere smokkelwaar. De oorlogen in 
het Midden-Oosten verstoren intus-
sen logistieke ketens. Terroristische 
groeperingen als IS kunnen elk mo-
ment ketens verstoren. De oorlog in 
Syrië heeft de transportsector in 
buurland Jordanië sinds het begin 

van het confl ict al 754 miljoen dollar 
aan schade berokkend in de vorm 
van gederfde omzet.
Is ladingdiefstal een grote schade-
post, natuurrampen zijn dat zeker, 
met een ‘logistieke’ schade van 33 
miljard dollar door alleen al de ‘top- 
5’ van grote rampen.

FOLKERT NICOLAI

De schade die de logistiek lijdt 
door ladingdiefstal bedroeg vorig 
jaar wereldwijd 22,6 miljard dol-
lar, zowat 20,2 miljard euro.
 
Dat blijkt uit onderzoek door Bri-
tish Standards Institution (BSI) in 
zijn ‘2015 Global Supply Chain In-
telligence Report’. Loopt het aantal 
ladingdiefstallen in Nederland al 
enkele jaren gestaag terug, elders in 
de wereld is voertuigcriminaliteit in 
opmars. De onderzoekers maken 
zich in het bijzonder zorgen over 
China, Duitsland, India, Mexico, 
Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. 
Voor dit jaar wordt een stijging van 
het mondiale schadebedrag voor-
zien van ongeveer een miljard dol-
lar.
Er is in de wereld ook een toename 
van het terrorisme waar te nemen, 
dat spelers in logistieke ketens op 

hoge kosten kan jagen. Een precies 
bedrag weet BSI hier niet te geven, 
maar het gaat zeker om miljarden 
dollars, zegt het bureau. Ook de toe-
stroom van vluchtelingen, met 
name naar Europa, vormt een be-
dreiging voor de goede werking van  
logistieke ketens, zegt BSI.

Zuid-Afrika
Het sterkst groeide de voertuigcri-
minaliteit vorig jaar in Zuid-Afrika, 
met 30%. Dieven gebruiken hierbij 
vaak ernstig geweld. Waar de Zuid-
Afrikaanse ladingdieven het voor-
heen alleen op hoogwaardige, kost-
bare lading gemunt hadden, zouden 

ze nu ook steeds vaker genoegen ne-
men met veel laagwaardiger goede-
ren.
Ook in China neemt het verschijn-
sel toe. Veel criminaliteit is te duch-
ten op de drukke autosnelweg G45, 
waar vooral voertuigen in transito 
het slachtoff er zijn. Verder moet in 
dit rijtje ook India worden ge-
noemd. BSI waarschuwt  vervoer-
ders in dit land dat het dievengilde 
steeds meer ‘sophisticated’ te werk 
gaan en zelfs al trucs heeft bedacht 
om de lading uit het voertuig te ha-
len zonder de douanezegels te ver-
breken.
De schade die terrorisme aanricht 
in logistieke ketens, is enorm. De in-
voering van een toenemend aantal 
grenscontroles heeft zeker niet al-
leen te maken met het vluchtelin-
genvraagstuk, maar ook met de 
strijd tegen terroristen. Toen Frank-
rijk eind vorig jaar na de aanslagen 
in Parijs grenscontroles invoerde 

aan de grens met België, kwam dat 
alleen al Belgische vervoerders en 
verladers op een schadepost van 3,5 
miljoen dollar te staan, zo rekent 
BSI ons voor. Nederlandse vervoer-
ders zijn op jaarbasis zeker 60 mil-
joen euro kwijt aan wachttijden en 
vertragingen aan de grenzen, zo 
heeft Transport en Logistiek Neder-
land eerder al berekend.
Een soortgelijk probleem speelt vol-
gens het Britse instituut tussen 
Spanje en het Midden-Oosten. Cri-
minelen die met terrorisme in ver-
band worden gebracht, proberen van 
Spanje een smokkelroute te maken 
voor onder meer wapens, verdoven-

WEGVERVOER  Wereldwijd bedraagt de schade voor logistieke ketens ruim dertig miljard euro

Ladingdiefstal in opmars

In Zuid-Afrika steeg het aantal

ladingdiefstallen vorig jaar 30%.
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Er wordt veel 

geïnvesteerd 

in spoor-

verbindingen.

De haven van Koper wist in 2015 in vergelijking tot 2014 17,3% meer containers over te slaan.

CONTAINERHAVENS  In Zuid-Europa wordt fl ink in de havens geïnvesteerd

DVZ / MELS DEES

De concurrentie tussen de havens in 
Noordwest-Europa is harder dan 
ooit. ‘We zien een verscherpte con-
currentiestrijd in de Noord- en de 
Oostzee’, benadrukt Franz Horch, 
als Hamburgs politicus verantwoor-
delijk voor economie en verkeer. 
Voor die verscherpte concurrentie-
strijd ziet Horch verschillende rede-
nen. De belangrijkste oorzaak ligt in 
het feit dat de containeroverslag in 
dit deel van Europa niet langer 
groeit. De sancties tegen Rusland en 
de afkoeling van verschillende eco-
nomieën in Azië zijn daarvoor ver-
antwoordelijk. Aan de andere kant 
blijft de capaciteit van een aantal ha-
vens groeien. Rotterdam krijgt er 
met Maasvlakte 2 in potentie 17 mil-
joen teu bij, Antwerpen wil op de 
Linkeroever met 5 miljoen teu groei-
en – en dat zijn slechts twee voor-
beelden.
De genoemde ontwikkelingen zet-
ten alle noordelijke hubs onder 
druk. De rekenmeesters van Hac-
kett Associates en van het Bremer 
Institut für Seeverkehrswirtschaft 
und Logistik rapporteren in hun ge-
meenschappelijke Port Tracker een 
volumedaling van ongeveer 4% in 
de range Hamburg-Le Havre afgelo-
pen jaar. De taart wordt in 2016 niet 
groter. Sterker nog: de Port Tracker 
Experts rekenen op een verdere te-
ruggang in dit gebied van wederom 
ongeveer 4% voor de eerste helft 
van 2016.

Meer export via zuiden
Veel beter ziet de toestand er in de 
zuidelijke havens van Europa uit. 
Geen van de grotere hubs aan de 
Middellandse Zee heeft in 2015 noe-
menswaardige hoeveelheden lading 
verloren, vele konden zelfs extra vo-
lumes overslaan (zie tabel).
De tweedeling in Europa blijkt ook 
uit de meest actuele Port Tracker. In 
de noord-range kwam de overslag 
uiteindelijk uit op 14,4 miljoen teu, 
terwijl de invoer aan de Middelland-
se Zee en de Zwarte Zee met 7,9 mil-
joen teu slechts 1,9% onder het ni-
veau van vorig jaar lag. 
Qua export groeiden de noordelijke 
havens nauwelijks, met 0,5% naar 12 
miljoen teu, terwijl de zuidelijke ha-
vens een duidelijke groei van 7,8% 
wisten te realiseren en op 6,9 mil-
joen teu uitkwamen.
Waarom kunnen deze havens hun 
positie handhaven of zelfs uitbrei-
den? Ten eerste is de conjunctuur in 
verschillende landen aan de Mid-
dellandse Zee beter geworden. 
Maar belangrijker is dat deze ha-
vens voor de verladers interessan-
ter worden. De transittijden van 
Zuid-Europa naar China zijn korter. 
Belangrijke achterlandmarkten van 
Antwerpen, Rotterdam en Ham-
burg, zoals Zuid-Duitsland, Oosten-
rijk of Tsjechië, zijn geografi sch ook 

september van dit jaar moet de 
planning voor de bouw van dit half-
afzinkbare transportschip afgeslo-
ten zijn. In juli 2017 zal de Britse 
werf BMT Titrion het eerste schip 
bouwen. In december volgend jaar 
moet dan de testfase beginnen. De 
havenautoriteiten verwachten dat 
deze manier van transport zal lei-
den tot kortere aanlooptijden voor 
de schepen, bij lagere operationele 
kosten en minder emissies.

Spoor in Koper
Ook in de haven van Koper, die in 
2015 in vergelijking tot 2014 17,3% 
meer containers wist over te slaan 
wil verder groeien. De uitbreiding 

van het spooremplacement is bijna 
klaar. Nu worden nieuwe portaal-
kranen geïnstalleerd om wagons te 
beladen en te lossen. Het business-
plan voorziet in investeringen van 
in totaal 79 miljoen euro in 2016, 
vooral in de containeroverslag. Tus-
sen 2015 en 2020 zal rond de 200 

goed vanuit de zuidelijke havens te 
bereiken.
Dat deze havens nu serieuzer geno-
men worden, komt deels ook door-
dat ze fl ink hebben geïnvesteerd 
om hun achterlandverbindingen 
uit te bouwen en daarmee een tra-
ditionele fl essenhals voor het 
transport richting het noorden weg 
te werken. Een goed voorbeeld is 
Venetië, dat met een overslagstij-
ging van 21% in 2015 de snelste 
groeier van de zuidelijke havens is. 
Eerder deze maand gaven de ha-
venautoriteiten aan dat een Itali-
aans-Nederlands consortium voor 
1,5 miljoen euro het nieuwe haven-
plan mag uitwerken. Het doel is dat 
Venetië tussen 2030 en 2050 in 
staat is zijn positie vast te houden 
of zelfs uit te bouwen. Zo zullen 
railverbindingen beter worden. 
Bovendien is er meer ruimte dan 
voorheen voor private fi nanciering 
en wordt veel geïnvesteerd in het 
kader van de Europese Tent-T-pro-
jecten die aan de haven gelieerd 
zijn.

Moederschip
De kern van de plannen in Venetië 
is een off shore-terminal voor grote 
containerschepen. Afgelopen zo-
mer gaf de EU groen licht voor een 
cofi nanciering van 9,7 miljoen euro, 
om het prototype van een ‘moeder-
schip’ te bouwen. Dit ‘mamaschip’ 
moet de off shore-haven met de ter-
minals op het land verbinden. Voor 

miljoen euro in de containerhaven 
geïnvesteerd worden.
Solide groei is ook te herkennen bij 
de havens in het westelijke Middel-
landse Zeegebied en ook daar wordt 
fors geïnvesteerd. Zo steken de ha-
venautoriteiten van Marseille dit 
jaar 83 miljoen euro in de infra-
structuur, dat is 84% meer dan in 
2014. Ook hier staan betere spoor-
verbindingen op de agenda.
Niet veel anders staan de zaken in 
Barcelona. 129 miljoen euro zal 
worden ingezet tegen 66 miljoen 
euro vorig jaar. Ook hier wordt fors 
geïnvesteerd in het treinverkeer.
En dan hebben we het engagement 
van Chinese bedrijven in de Middel-
landse Zee nog niet genoemd. Cos-
co heeft inmiddels met 67% een 
meerderheidsbelang in de haven 
van Piraeus. Cosco verplichtte zich 
daarbij bovendien in de komende 
vijf jaar ongeveer 350 miljoen euro 
in de haven te pompen. Cosco-
dochter PCT investeert op dit mo-
ment al 230 miljoen euro in onder 
meer de uitbreiding van Terminal 
III. 
Maar de interesse van de Chinezen 
gaat verder dan alleen de haven. Na-
dat er afgelopen jaar al gesprekken 
waren met de spoorautoriteiten in 
Macedonië, over de aanleg van een 
inland-terminal, wordt Cosco nu 
ook als belangrijkste kandidaat ge-
noemd voor de overname van de 
Griekse spoorwegmaatschappij 
Trainose.

Ook in 2016 zullen er in Noord-Europa minder containers worden overgeslagen. 

Zuid-Europa spint er garen bij.

Groei in het zuiden

Inhaalslag zuidelijke havens
Containeroverslag in Europese havens

(in miljoenen teu) 

Noordelijke havens

Zuidelijke havens

Verandering t.o.v. vorig jaar

Rotterdam

12,2 -0,5

Antwerpen

9,7 +7,5

Hamburg

8,8 -9,3

Bremen/Bremerhaven

5,6 -3,6

Algeciras

4,5 -1,3

Piraeus

3,0 +1,5

Le Havre

2,7 +0,8

Genua

2,2 +3,2

Barcelona

2 +4,0

Zeebrugge

1,6 -23,8

La Spezia

1,3 -0,2

Marseille Fos

1,2 +3,5

Koper

0,8 +17,3

Venetië

0,6 +21,0

Triëst

0,5 -0,94

Willemshaven

0,4 +566,7

+/-



5Deze WeekNIEUWSBLAD TRANSPORT  30 MAART-5 APRIL 2016

Containerbedrijf 
Antwerp Depot stopt

Neele-Vat ontzorgt 
rijstproducent 

Panamakanaal 
eind juni geopend

Meer trucks van 
Vlaamse wegen 

CONTAINERS
Antwerp Depot, dat in de haven 

van Antwerpen opslag en her-

stel van lege containers aan-

biedt, zet zijn activiteiten stop. 

De huidige eigenaren zien geen 

rendabele toekomst meer. In 

2005 bundelden terminaluitba-

ter DP World en Inchape de op-

slag en het herstellen van lege 

containers in een gezamenlijke 

dochteronderneming langs het 

Delwaidedok. Ze hoopten door 

de bundeling en schaalvergro-

ting een rendabel model tot 

stand te brengen. 

LOGISTIEK
Neele-Vat Logistics heeft een 

nieuw contract gesloten ter 

waarde van 4,5 miljoen euro, 

met Van Sillevoldt Rijst BV voor 

het vervoer van rijstproducten 

ten behoeve van Duitse en Fran-

se retailers. De Rotterdamse lo-

gistiek dienstverlener verzorgt al 

sinds 2009 de distributie voor 

Van Sillevoldt naar verschillende 

landen in Europa. De samenwer-

king komt nu ook op een meer 

strategisch niveau.

BESTEMMINGEN
Na een bouwtijd van meer dan 

acht jaar en vele vertragingen 

zal het uitgebreide Panamaka-

naal op 26 juni offi cieel worden 

geopend. Voor de ceremonie 

worden rond de zeventig staats- 

en regeringsleiders uitgenodigd. 

Oorspronkelijk zou de verbrede 

waterweg reeds in 2014 voor de 

scheepvaart worden vrijgege-

ven. Stakingen en fi nanciële ge-

schillen met de bouwbedrijven 

vertraagden de voltooiing.

BINNENVAART
De Vlaamse minister van mobili-

teit Ben Weyts (N-VA) richt een 

nieuw overheidsbedrijf op voor 

de bouw van drie duwboten en 

28 duwbakken. Met het initia-

tief, dat past in het Europese 

project Watertruck+, wil Weyts 

ook op kleine waterwegen de 

binnenvaart aanbieden als alter-

natief voor vrachtwagenverkeer. 

Dit zou alleen al in West-Vlaan-

deren en de Kempen 150.000 

trucks op de weg schelen.

KORT

FOLKERT NICOLAI

Cargoline vervoerde vorig jaar 
12,24 miljoen zendingen stukgoed 
in Europa, 2,9% meer dan een jaar 
eerder.

Cargoline is een van oorsprong 
Duits samenwerkingsverband van 
groupagevervoerders, dat onder 
meer in Nederland actief is. In het 
nationale vervoer in Duitsland be-
droeg de groei 3,3%, naar 9,4 mil-
joen zendingen. Elders in Europa, 
dus Nederland, maar bijvoorbeeld 
ook Zwitserland en Oostenrijk, 
bleef de groei tot 1,4% beperkt, op 
2,84 miljoen zendingen.
De aangesloten partners wisten het 
aantal klanten in Europa zowel in 
het vervoer tussen bedrijven als in 

transporten van bedrijven naar de 
consument te vergroten. Samen wa-
ren de Cargoline-partners goed 
voor een omzet van 1,41 miljard 
euro. Dat was 0,7% minder dan een 
jaar eerder. Het aandeel zendingen 
naar eindverbruikers steeg vorig 
jaar van 12 naar 15%.

Palletways
Een ander groupagenetwerk, het 
van oorsprong Britse Palletways, 
heeft zich onlangs verzekerd van 
vier nieuwe Duitse partners en zegt 
dit land nu van noord tot zuid ‘af te 
dekken’. Het netwerk voor pallet-
vervoer in Nedersaksen en Noord-
rijn-Westfalen wordt versterkt door 
Heinrich Kottmann uit Büren bij 
Padeborn en door Martin Spedition 
uit Rinteln.

ROB MACKOR 

Danser Benelux, Van Uden Con-
tainer Barging en Transbox gaan 
vanaf volgende week operatio-
neel samenwerken in het contai-
nervervoer over water tussen 
Rotterdam en Antwerpen.

Volgens het trio kan de beschikbare 
scheepscapaciteit in het zogenoem-
de Deltavervoer daardoor beter 
worden benut en verbetert de bun-
deling van lading de afhandeling bij 
de aangelopen terminals. Verder be-
looft de Rijn Schelde Alliantie meer 
fl exibiliteit en een grotere betrouw-
baarheid. De marketing van de drie 
container barge operators blijft ge-
scheiden. 
Van Uden Container Barging is on-

derdeel van Nedcargo International 
en houdt zich al jaren bezig met 
containervervoer over water tussen 
de twee grootste havens van Euro-
pa. Ook Danser Benelux is sterk in 
het shuttlevervoer tussen beide ha-
vens. Transbox, onderdeel van het 
Contargo Trimodal Network, heeft 
zich de afgelopen jaren sterker op 
deze route gericht.
Dat vervoer vindt grotendeels 
plaats in opdracht van deepsea re-
derijen, die in veel gevallen één van 
beide havens aanlopen. Zo worden 
vaak grote aantallen lege containers 
overgevaren, om die en bloc op 
schepen richting Verre Oosten te la-
den. Maar ook volle containers wor-
den vaak in de ‘verkeerde’ haven ge-
lost, waarna ze alsnog over water 
naar de andere gaan.

WEGVERVOER BINNENVAART

Cargoline groeit naar
13 miljoen zendingen

Deltavervoerders 
slaan handen ineen

Den Heijer is in tegenstelling tot  

Gräber amper bekend in vrachtmarkt.

nieuwe strategie van KLM Cargo, 
die gebaseerd zal zijn op meer belly-
capaciteit, meer IT, een versterkte 
afhandeling, een vereenvoudigde 
serviceportfolio en specialisaties 
zoals expresvervoer. Dat werk zal 
zonder Gräber worden voortgezet.

Vrachtverkoop
Den Heijer is in tegenstelling tot  
Gräber slechts kort werkzaam ge-
weest voor de vrachtdivisie van de 
KLM. Vanaf eind 2000 was hij
drieënhalf jaar directeur Noord- en 
West-Europa voor KLM Cargo. 
Daarnaast is hij binnen de Neder-
landse luchtvrachtsector vrij onbe-
kend. Volgens goedingevoerde 
bronnen zal zijn benoeming begin 
april worden bekendgemaakt. KLM 
kan nog geen datum noemen wan-
neer een nieuwe vrachtbaas wordt 
gepresenteerd. 

JOHN VERSLEIJEN

Adriaan den Heijer, vicepresident 
hub operations van de KLM op 
Schiphol, zou volgens goedinge-
voerde bronnen rond de maat-
schappij de nieuwe vrachtbaas 
van Air France-KLM worden, 
maar de woordvoering wil die be-
noeming bevestigen noch ont-
kennen. ‘De procedure loopt nog’, 
heet het vanuit het hoofdkantoor 
in Amstelveen. 
 
Het is vaak een nachtmerrie voor de 
woordvoering van een bedrijf als de 
naam van de kandidaat voor een 
toppost voortijdig uitlekt. Voor 
KLM, waar topbenoemingen vaak 
een hele reeks functiewijzigingen 
inluiden, is het een ramp voor de 
personeelsafdeling. Zo zou de 
komst van Den Heijer gepaard gaan 
met het vertrek van marketingbaas 
Eelco van Asch bij Air France-KLM 
Cargo. Van Asch is nu naast topman 
Bram Gräber, die in juni vertrekt 
naar Boskalis, en Marcel de Nooijer 
(directeur bij Martinair en  Euro-
pees directeur KLM Cargo) de der-
de man in de top van de Frans-Ne-
derlandse vrachtmaatschappij. 
Daarvan vertrekken er dus twee, 
waarbij Van Asch intern naar de pas-
sagiersdivisie van de KLM zou ver-
kassen, melden bronnen nabij de 
maatschappij.
Woordvoerder Joost Ruempol van 
de KLM zegt in een toelichting dat 
de procedure rond een opvolger van 
Bram Gräber ‘nog niet is afgesloten’ 
en dat het uitgelekte nieuws rond de 
benoeming van Den Heijer ‘onjuist 
is’. Op de vervolgvraag of daarmee 
deze KLM-manager afvalt als nieu-
we vrachtbaas van de Air France 
KLM is hij minder stellig. ‘Dat hoor 
je mij ook niet zeggen’, luidt zijn 
enigszins vage antwoord.
Den Heijer (1969) zou topman 
Bram Gräber opvolgen, die na nau-

welijks een jaar vorige maand vrij 
verrassend aangaf te zullen vertrek-
ken bij de luchtvaartmaatschappij 
hoewel zijn reorganisatieplan voor 
de vrachtmaatschappij slechts ten 
dele is uitgevoerd. Gräber, die een 
lange carrière kende bij de vrachtdi-

visie en ook kort leiding gaf aan 
Transavia, was nauwelijks een jaar 
geleden naar de vrachtdivisie gedi-
rigeerd als crisismanager, nadat zijn 
voorganger Erik Varwijk er de brui 
aan had gegeven en overstapte naar 

de luchtvaartmaatschappij Virgin 
Atlantic van de Britse zakenman Ri-
chard Branson. Gräber had na het 
vertrek van Varwijk de ondankbare 
taak om de afbouw van de vracht-
vloot van dochtermaatschappij 
Martinair van twaalf naar vier 

vrachtvliegtuigen door te voeren sa-
men met directeur De Nooijer van 
Martinair. Die afslanking moet in 
juni zijn afgerond met de uitfase-
ring van de laatste twee MD11F’s. 
Daarna zou hij gaan bouwen aan de 

Vicepresident hub operations Adriaan den Heijer van KLM op Schiphol zal volgens bronnen binnenkort KLM Cargo gaan leiden. 

OPVOLGER  Benoeming nieuwe vrachtbaas is volgens maatschappij nog geen gelopen race

Vrachtbaas KLM? Ja of nee 
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JOHN VERSLEIJEN

De Luxemburgse vrachtmaat-
schappij Cargolux heeft vorig jaar 
een nettowinst behaald van 43,8 
miljoen euro tegenover een ma-
ger  resultaat na belastingen van 
2,7 miljoen euro in 2014.

Met de 26 vrachtvliegtuigen wisten 
de Luxemburgers ondanks overca-
paciteit, lage winstmarge, minder 
vrachtaanbod en een dure cao waar-
door een dreigende staking werd 
voorkomen, wel geld te verdienen, 
hoewel de directie via lagere brand-
stofkosten over 2015 een handje 
werd geholpen. ‘Cargolux heeft on-
danks deze negatieve factoren een 
goede prestatie en een gezonde 
winst neergezet, in tegenstelling tot 
alle directe concurrenten in Euro-
pa, die in sommige gevallen zijn ge-
stopt met vrachtvliegtuigen of de 
vrachtactiviteiten hebben geredu-
ceerd’, aldus topman Dirk Reich van 
Cargolux in een toelichting op de 
jaarcijfers. Die laatste opmerking 
was een sneer aan het adres van Air 
France-KLM en Martinair, dat vorig 
jaar een verlies leed van bijna een 
kwart miljard euro en een groot deel 
van de vrachtvloot van Martinair 
wil ontmantelen. 
Cargolux is de grootste vrachtmaat-
schappij van Europa en is mondiaal 
met bijna 890.000 ton (+7,4%) op-
geklommen naar de zevende plaats. 
Het marktaandeel in de lucht-
vrachtwereld van de vrachtmaat-
schappij uit het Groothertogdom 
steeg naar 3,8%. In tonkilometers 
vracht steeg het transport van Car-
golux zelfs met 8,7%, blijkt uit de 
jaarcijfers.
Ondanks de mooie winstcijfers 
daalde de totale omzet van de 
vrachtmaatschappij met 13,6% naar 
1,66 miljard euro, aldus Cargolux. 
Die daling wordt door analisten 
hoofdzakelijk toegeschreven aan de 

verlaging van de luchtvrachttoesla-
gen als gevolg van de afnemende 
brandstofprijzen. Daarnaast heb-
ben ook valutaschommelingen en 
dalende rendementen in het vracht-
vervoer een negatief eff ect gehad op 
de omzetcijfers. 
Cargolux zag de vrachtvloot vorig 
jaar groeien met vier freighters 
(18,2%) naar 26 vrachtvliegtuigen. 
Dit zijn allemaal B747-400ERF’s of 
B747-8F’s. Een klein deel daarvan 
vliegt voor dochter Cargolux Italia. 

Beladingsgraad
De ontwikkeling van de gemiddelde 
beladingsgraad van de totale vracht-
vloot is wel een punt van zorg voor 
de directie van de Luxemburgse 
vrachtmaatschappij. Die daalde vo-
rig jaar wederom een procentpunt 
naar 66% en verloor sinds 2011 
(71%) in totaal vier procentpunten.
Cargolux blijft geloven in een ver-
dere uitbouw van het vrachtnet-
werk. De expansie via een tweede 
netwerkhub op de Chinese luchtha-
ven van Zhengzhou heeft vorig jaar 
al 65.000 ton opgeleverd, aldus Car-
golux. Begin van dit jaar keurde het 
bestuur van de luchtvaartmaat-
schappij een investering van 77 mil-
joen dollar goed voor het oprichten 
van Cargolux China. In deze nieuwe 
maatschappij houdt Cargolux een 
minderheidsbelang. De maatschap-
pij zal in 2017 beginnen met de eer-
ste vrachtvluchten. 

LUCHTVRACHT

Cargolux logenstraft 
KLM met vrachtwinst 

Beeldbewerking: NT

De Nooijer spreekt van een ‘geba-
lanceerd’ akkoord waar beide partij-
en ver zijn gegaan om de fi nanciële 
gevolgen voor de vliegers zo klein 
mogelijk te houden en waarbij 
‘werkgelegenheid en continuïteit 
van Martinair wordt gegarandeerd’. 
Naast de vrijwillige vertrekregeling, 
die volgens de VNV fi nancieel aan-
zienlijk is opgerekt door Martinair, 
moeten de piloten als onderdeel 
van de afspraken akkoord gaan met 
collectieve deeltijd. Zij leveren 
daarbij werkgelegenheid en 10% sa-
laris in, waardoor ongeveer twaalf 
collega’s aan de slag kunnen blijven. 
De vliegers kregen vorige week een 
eerste informatieronde van de VNV 
over het cao-akkoord. Tot 4 april is 
er dan tijd om zich in te schrijven 
voor de laatste vrijwillige vertrekre-

Vakbond VNV (piloten) heeft een 
cao-akkoord bereikt met Martin-
air waardoor er bij de laatste sa-
neringsronde geen gedwongen 
ontslagen behoeven te vallen on-
der de boventallige vliegers. Dat 
melden de twee partijen.

Voorwaarde is wel dat onder de 
overgebleven 130 fte bij het vlie-
gend personeel nog eens 24 tot 25 
vliegers deelnemen aan een vrijwil-
lige vertrekregeling, aldus directeur 
Marcel de Nooijer van Martinair/
KLM. Bij de vrachtmaatschappij 
blijven dan 95 vliegers over voor de 
vrachtvloot van vier vrachtvliegtui-
gen. Omdat een aantal vliegers in 
deeltijd werkt, gaat het in totaal dan 
om 103 vliegers die bij Martinair in 
dienst blijven, aldus de directeur.

geling bij Martinair en akkoord te 
gaan met de cao, die een looptijd 
heeft van twee jaar. De Nooijer 
hoopt dat de achterban de overeen-
komst zal omarmen. Indien de pilo-
ten niet instemmen met het ak-
koord is het alternatief alsnog 
gedwongen ontslagen ‘en daar zit 
niemand op te wachten’, zegt hij. 

Rechtszaken
Vanuit de achterban is niet iedereen 
blij met het bereikte akkoord. Vlie-
gers die deelnemen aan de twee lo-
pende rechtszaken tegen de vracht-
maatschappij en eigenaar KLM 
spreken van een overvaltactiek. 
‘Ons wordt nu door onze eigen 
bond het mes op de keel gezet, ter-
wijl er nog geen uitspraak ligt’, aldus 
een vrachtvlieger. JV

LUCHTVRACHT

Cao-akkoord rond vrachtvliegers 
Martinair, deel achterban mort

Foto: NT Archief

scherpe daling naar niveaus onder 
de 90, waarna, nog in 2009, ook 
weer een snel herstel was te zien.  In 
2010 klom de index boven de 100 
uit en de laatste jaren zijn niveaus 
van tegen de 120 geen uitzondering 
meer. De maart-index van de twee 
instituten moet uitwijzen of hun 
vermoeden – een fl auwte of zelfs 
krimp van de wereldhandel – cor-
rect is geweest.

Neerwaartse trend
De Stifel-index voor zeevracht liet 
in maart een daling zien van één 
punt naar 45,3. In de voorgaande 
twee maanden waren er stijgingen 
geweest, maar volgens de opstellers 

FOLKERT NICOLAI

Twee belangrijke indicatoren 
voor de gang van zaken in de zee-
scheepvaart suggereren een ver-
zwakking van de wereldhandel.

Het gaat om de jongste edities van 
de Stifel Logistics Confi dence In-
dex en de containeroverslagindex 
van RWI en ISL. De Stifel-index 
daalde in maart één vol punt naar 
45,3. Dat was 11,4 punten lager dan 
in maart vorig jaar. De RWI/ISL-in-
dex steeg in februari weliswaar 0,8 
punten naar 118,7 in vergelijking 
met januari, maar bereikte daarmee 
het niveau van december. Dat kan 
duiden op stagnatie of zelfs een 
krimp van de wereldhandel.
De RWI/ISL-index, van het Rhei-
nisch-Westfälisches Institut für 
Wirtschaftsforschung en het Insti-
tut für Seeverkehrswirtschaft und 
Logistik, is gebaseerd op de contai-
neroverslag in ruim tachtig grote 
havens wereldwijd, die samen goed 
zijn voor ongeveer 60% van de con-
taineroverslag in zeehavens. De in-
dex wordt elke maand opgesteld 
aan de hand van voorlopige cijfers 
en later, als de telling compleet is, 
eventueel herzien.

Chinees Nieuwjaar
Meestal geeft de eerste voorlopige 
index al een getrouw beeld van de 
mondiale conjunctuur in de contai-
nervaart. In januari of februari 
wordt het beeld echter verstoord 
door Chinees Nieuwjaar. De index 
vertoont dan een sterke daling om 
enkele dagen later weer op te veren. 
Dat was ook dit jaar het geval. Dat 
maakt de vergelijking van de febru-
ari-index met vorige waarden moei-
lijk. RWI en ISL merken wel op dat 
de januari-index dit jaar uitzonder-
lijk sterk naar beneden is bijgesteld, 
hetgeen op een verzwakking van de 
wereldhandel wijst.

De twee instituten waarschuwen 
dat op hun februari-index, geba-
seerd op de overslagcijfers van 
voorlopig 33 havens, niet te stellige 
conclusies mogen worden geba-
seerd. Dat komt onder meer door de 
invloed van Chinees Nieuwjaar, 
maar ook door het feit dat één ha-
ven, die van Guayaquil in Ecuador, 
uit de database werd geschrapt we-
gens aanhoudend te late aanleve-
ring van overslagcijfers. Daar kwam 
overigens ook weer een haven voor 
terug, namelijk het Marokkaanse 
Tanger.
Met de index werd in 2008 begon-
nen op een stand van 100. Het jaar 
erop volgde door de crisis een zeer 

WERELDHANDEL  Twee betrouwbare graadmeters wijzen op stagnatie, zo niet  

Matige perspectieven 
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De Amsterdamse havengroep Ter 
Haak heeft de verliescijfers van 
de afgelopen jaren defi nitief ach-
ter zich gelaten. De schuldenberg 
is echter nog steeds groot. 

Het familiebedrijf van Richard ter 
Haak, eigenaar van overslagtermi-
nal USA,  boekte na ingrijpende des-
investeringen en een schuldensane-
ring over 2014 een nettowinst van 
422.877 euro op een omzet van 22,5 
miljoen euro (-10,5 miljoen euro). 
Dat blijkt uit de deze maand gede-
poneerde jaarcijfers over 2014.
Het bedrijfsresultaat liet ook een 
sterk herstel zien van 365.000 euro 
over 2013 naar bijna 900.000 euro 
in 2014. Die verbetering kwam voor-
al tot stand na een ingrijpende af-
bouw van de personeelskosten. Die 
daalden van 7,5 miljoen euro naar 
4,1 miljoen euro door onder meer de 
inhuur van tijdelijk personeel, laat 
de jaarrekening van het moederbe-
drijf zien. 
In 2013 leed de Ter Haak Groep nog 
een verlies van 1,35 miljoen euro op 
een omzet van bijna 33 miljoen 
euro. Dat verlies werd grotendeels 
veroorzaakt door hoge fi nancie-
ringslasten en een boekverlies van 
ruim 750.000 euro op de verkoop 
van diverse activiteiten en bezittin-
gen. Ook in 2014 heeft Ter Haak ac-

tiviteiten en bezittingen afgestoten, 
blijkt uit de jaarrekening. Zo werd 
onder meer afstand gedaan van een 
terrein aan de Amsterdamse Vlotha-
ven en werd Ter Haak Warehousing 
& Logistics verkocht voor een be-
drag van 460.000 euro. 
Ondanks de afbouw van de schul-
denberg staat er op de balans nog 
steeds een groot bedrag aan langlo-
pende leningen. Zo zijn er nog hy-
potheekverplichtingen ter waarde 
van 4,5 miljoen euro, terwijl er ook 
nog een kredietbedrag van ruim 3,25 
miljoen euro openstaat bij vijf geld-
schieters, waaronder kraanbedrijf 
Peinemann. Naast de langlopende 
schulden van rond de acht miljoen 
euro staan er nog kortlopende 
schulden van in totaal bijna 2,5 mil-
joen euro. 

Offshore
De directie meldt in de jaarrekening 
over 2014 dat ze voor de komende 
jaren via het delen van capaciteit en 
personeel met partners in de Am-
sterdamse haven de kosten laag wil 
houden. Verder wordt voor 2016 in-
gezet op de uitbouw van het contai-
nervervoer en logistieke diensten 
aan de off shore-industrie. Voor dat 
laatste is een samenwerking aange-
gaan  met het Rotterdamse Zwager-
man Off shore Services. JV

AMSTERDAM

Ter Haak is gaan samenwerken met Zwagerman Offshore. Foto: Ter Haak Group

Ter Haak Groep terug 
in de zwarte cijfers 

ROB MACKOR

Hapag-Lloyd heeft het zware ver-
lies van ruim 600 miljoen euro in 
2014 vorig jaar omgebogen in een 
nettowinst van 114 miljoen euro.

De Nederlandse topman Rolf Hab-
ben Jansen blikt tevreden terug: 
‘We hebben geleverd wat we vorig 
jaar beloofd hebben. We zijn terug 
in de kopgroep van de best preste-
rende spelers.’
De Duitse rederij werd daarbij fors 
geholpen door de lagere brandstof-
prijs, die met gemiddeld 312 dollar 
per ton bijna 50% lager was dan in 
2014. Vooral daardoor daalden de 
kosten per vervoerde teu met 20%.
Bovendien heeft de containerver-
voerder zwaar in de kosten gesne-

den via het zogenoemde Octave-
programma. Dat moet vanaf dit jaar 
een jaarlijkse besparing van 600 
miljoen dollar opleveren, waarvan 
in 2015 al 70% is gerealiseerd. Aan-
gespoord door dat succes heeft Ha-
pag eind vorig jaar een volgende be-
zuinigingsronde in gang gezet. Daar 
bovenop is begin dit jaar het ‘Com-
pete to Win’-programma gestart, 
dat de klantgerichtheid moet verbe-
teren en de omzet moet vergroten. 
Het vervoerde volume van de reder 
steeg met ruim 25% naar 7,4 miljoen 
teu, grotendeels dankzij de overna-
me van het Chileense CSAV. Vol-
gens Habben Jansen zijn die activi-
teiten inmiddels in het 
Hapag-netwerk geïntegreerd, wat 
eveneens forse besparingen heeft 
opgeleverd. 

LIJNVAART

Winstsprong voor 
Hapag-Lloyd in 2015

meer tot het opnieuw plannen van 
routes. De wegvervoerder kreeg ook 
te maken met een toenemend te-
kort aan geschoolde chauff eurs, wat 
de groei hinderde.

Beladingsgraad
Ondanks de verslechterde omstan-
digheden voerde Waberer’s de bela-
dingsgraad van zijn voertuigen op 
van 90,9 naar 91,3%. Het brandstof-
verbruik daalde 2,4%. De vloot 
groeide 5,6% naar 3.430 eenheden. 
De gemiddelde leeftijd van de vloot 
bedraagt nog geen twee jaar. Het 
wegvervoerbedrijf telt rond de  
4.500 chauff eurs en werd in 1948 als 
staatsbedrijf (Volán Tefu) opge-
richt. In 1994 werd  het  door de 
toenmalige directeur György Wábe-
rer geprivatiseerd. FN

De Hongaarse wegvervoerder 
Waberer’s voerde de omzet vorig 
jaar 5,3% op tot 522,5 miljoen 
euro. De groei had groter kunnen 
uitpakken zonder de vluchtelin-
gencrisis, aldus het bedrijf.

Het bedrijfsresultaat nam ruim 3% 
toe tot 69,3 miljoen euro en de net-
towinst pakte 12,1% hoger uit en 
kwam op 12,4 miljoen euro.
De omzet van Waberer’s, dat de 
laatste jaren vooral in het westen 
van Europa sterk is gegroeid, nam in 
voorgaande jaren met 10% en meer 
toe. Dat was zonder de vluchtelin-
gencrisis ook vorig jaar mogelijk ge-
weest, stelt de directie. Door die cri-
sis werden in een groot aantal 
Europese landen de grenscontroles 
weer ingevoerd. Dat noopte onder 

WEGVERVOER

Grenscontroles rem 
op omzet Waberer’s 

Foto: NT Archief

Alleen vaargebied van Europa naar VS 

mag rekenen op hogere volumes.

met als enige uitzondering het vaar-
gebied Europa-Verenigde Staten, en 
dan alleen in westelijke richting. 
Dat krijgt een deelindex van 56 pun-
ten. Het vaargebied Verenigde Sta-
ten-Europa, in oostelijke richting 
dus, krijgt een verwachtingsindex 
mee van 46,2, een daling van 4,6 
punten. Europa-Azië daalt drie pun-
ten op 44,1 en Azië-Europa daalt 4,6 
punten tot 50,5. De daling op het 
laatste vaargebied heeft alles te ma-
ken met de relatieve slapte in China. 
In februari daalden zowel de invoer 
als de uitvoer van dit land. De ex-
port kromp zelfs ruim een kwart, de 
scherpste daling sinds mei 2009.
Niet alleen staat de wereldhandel 
onder druk, door de groeivertraging 
in China, de krimp in enkele Zuid-
Amerikaanse landen en de econo-
mische problemen in Rusland, de 
wereldscheepvaart verkeert zelf 
nog steeds in crisis als gevolg van de 
overcapaciteit, zeggen de onder-
zoekers. In maart dit jaar meldde 
onderzoeksbureau Alphaliner dat 
het aandeel ongebruikte schepen in 
de vloot in zes jaar niet zo groot is 
geweest.
Transport Intelligence haalt er ook  
een studie van onderzoeksbureau 
Drewry bij die uitwijst dat een ver-
dere vergroting van containersche-
pen tot bijvoorbeeld 24.000 teu al-
leen maar een negatief eff ect zal 
hebben voor de containervaart-
branche. De terminalkosten gaan 
erdoor omhoog en daarmee worden 
de besparingen die reders zelf beha-
len, weggevaagd.
De Stifel-onderzoekers legden aan 
hun panel de vraag voor of Chinees 
Nieuwjaar dit jaar voor een extra 
dip in de scheepvaart zou zorgen. 
Een meerderheid van 55% ant-
woordde bevestigend op die vraag. 
Intussen hield 28% het op een onge-
veer gelijke terugval als in andere
jaren. Dat deel van het panel heeft 
gelijk gekregen van RWI en ISL.

van Transport Intelligence kunnen 
dat positieve uitzonderingen zijn 
geweest op de neerwaartse trend 
die ze in de zeescheepvaart waarne-

men. De door de opstellers geraad-
pleegde logistieke deskundigen zien 
die neerwaartse trend ook. De be-
oordeling voor de huidige gang van 

zaken steeg 0,8% tot 41,5. De helft 
van de mondiale vaarwegen liet een 
toename van ladingvolumes zien, 
de andere helft juist een daling.

De zogenoemde verwachtingsindex 
daalde intussen 2,8 punten tot 49,1. 
Verwacht wordt dat alle vaargebie-
den een krimp zullen laten zien, 

 verzwakking van de internationale goederenhandel

voor containervaart
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ROB MAKCOR

Kloosbeheer, Eimskip, Samskip 
en het voormalige Van Bon 
(nu H&S Coldstores) zijn voor 
12,5 miljoen euro door de ACM 
beboet wegens verboden prijsaf-
spraken in de koel/vrieslogistiek.

De toezichthouder, voluit Autoriteit 
Consument & Markt, heeft de boe-
tes eind vorig jaar al vastgesteld, 
maar pas recent gepubliceerd. Van 
het totale boetebedrag komt ruim 
elf miljoen voor rekening van de Ne-
derlandse marktleider Kloosbeheer, 
het paraplubedrijf van de Klooster-
boer-vestigingen en een aantal 
overgenomen bedrijven, waaronder 
Daalimpex.

Kloosbeheer, de grootste speler op 
de Nederlandse markt, is betrokken 
bij alle drie de regionale onderzoe-
ken naar prijsafspraken in de koel- 
en vriesopslag en –distributie. Dat 
waren de ‘omgeving Betuwe’ (Elst 
en Beneden-Leeuwen) en de havens 
van Vlissingen en IJmuiden/Velsen. 
De zaken in de Betuwe en Vlissin-
gen hebben betrekking op de opslag 
en verwerking van vruchtensappen 
en -concentraten, die in IJmuiden 
op de opslag en distributie van vis-
producten.
In de Betuwe zijn ‘zware overtre-
dingen’ begaan en in de havens ‘zeer 
zware overtredingen’, oordeelt de 
toezichthouder. De hoogste boete, 
6,9 miljoen, ging naar Kloosbeheer 
in Vlissingen. Daar kregen ook twee 
feitelijk leidinggevenden persoon-
lijk een boete van ieder 144.000 
euro. Zij wisselden onder meer con-
currentiegevoelige informatie over 
klanten en off ertes uit en stemden 
tarieven af met Daalimpex, destijds 
een dochter van Eimskip. De laatste 
kreeg een boete van 450.000 euro.
Het onderzoek heeft betrekking op 
de periode 2006-2009, waarin de 
betrokken bedrijven allerlei fusie-

besprekingen met elkaar voerden. 
Dat gold onder meer voor Klooster-
boer in Elst en Van Bon Coldstores 
in Beneden-Leeuwen (nu H&S 
Coldstores), die sinds 2005 vier jaar 
lang fusiegesprekken voerden. Uit-
eindelijk leverden die overigens 
niets op. Maar tijdens dat proces 
zijn ook ‘vergaande afspraken’ ge-
maakt over bestaande klanten, ta-
rieven en capaciteit, die in strijd
waren met de kartelwetgeving. 
Kloosbeheer kreeg daarvoor een 
boete van 1,2 miljoen, H&S moet 
700.000 betalen.
De ‘kartelwaakhond’ heeft in e-
mailwisselingen bewijzen gevon-
den voor die overtredingen. ‘Regel-
matig werd concurrentiegevoelige 
informatie uitgewisseld. Managers 

vertelden bijvoorbeeld de prijs voor 
de opslag van de levensmiddelen 
aan elkaar. Ook vertelden ze aan el-
kaar of hun koel- en vrieshuizen 
goed gevuld waren en ze dus een op-
dracht wilden hebben of niet. Soms 
maakten ze afspraken wie welke 
klant zou krijgen of welke prijsstij-
ging doorberekend zou worden. Er 
werden ook afspraken gemaakt over 
off ertes aan bedrijven zodat er van 
tevoren duidelijk was wie de op-
dracht zou binnenhalen’, licht de 
dienst toe. 

Meewerkkorting
Toch klinkt er ook een zekere mate 
van begrip door in de bekendma-
king van de ACM voor het bedrijf 
van  de gebroeders Kloosterboer, 
dat zijn ‘fouten heeft erkend’ en, na 
een inval, heeft meegewerkt aan het 
onderzoek. Die ‘extra medewer-
king’ heeft het bedrijf 10% korting 
op de boete opgeleverd.
Het bedrijf heeft tegenover de toe-
zichthouder erkend dat het ‘te vroeg 
te open’ is geweest en heeft de ACM 
ervan weten te overtuigen dat het 
zijn leven gebeterd heeft door mid-
del van ‘structurele wijzigingen in 

de bedrijfscultuur en -structuur’.
Het gaat voor Nederlandse begrip-
pen om hoge boetes. Zo kregen de 
vier grote accountantsorganisaties 
in Nederland, Deloitte, EY, KPMG 
en PwC enkele dagen later geza-
menlijk voor zes miljoen aan ACM-
boetes omdat ze hun werk niet naar 
behoren hadden gedaan. Die bedrij-
ven zijn stuk voor stuk vele malen 
groter dan de beboete koel/vriesbe-
drijven bij elkaar. Toch is het de 
vraag of ze er echt wakker van zul-
len liggen. Zo is de Kloosterboer-fa-
milie een vaste verschijning in de 
Quote-500. Het zakenblad zette de 
oorspronkelijk uit IJmuiden afkom-
stige familie vorig jaar op de 48ste 
plek van rijkste Nederlandse fami-
lies met een vermogen van 140 mil-
joen euro en voegde er fi jntjes aan 
toe zich ’voorlopig geen zorgen te 
maken over de Kloosterboertjes’.
Blankendaal Beheer in het Noord-
Hollandse Tuitjenhorn, de grootste 
concurrent van de Kloosterboer-
groep, kreeg aanvankelijk ook een 
boete, maar de ACM heeft die inge-
trokken omdat die te laat was opge-
legd. Die zaak heeft betrekking op 
Daalimpex, dat tot begin 2007 in 
handen was van Blankendaal. Om-
dat die het bedrijf negen jaar gele-
den al aan Eimskip verkocht, is de 
verjaringstermijn inmiddels verlo-
pen.

Uitwisseling
Een geval apart is Samskip, dat van 
2005 tot 2009 eigenaar was van 
Kloosterboer IJmuiden, ruwweg de 
periode waarop het onderzoek van 
de ACM betrekking had. Die vesti-
ging is veroordeeld tot een boete 
van 1,4 miljoen euro wegens een 
‘zeer zware overtreding’ van de con-
currentiewetgeving, zoals het uit-
wisselen van concurrentiegevoelige 
informatie over specifi eke klanten 
en off ertes.
Wettelijk kan de boete echter niet 
meer bedragen dan 10% van de om-
zet, die in het geval van de IJmui-
dense vestiging rond de vijf miljoen 
euro lag. De ACM heeft Samskip als 
toenmalig eigenaar aangesproken 
voor het verschil, 901.000 euro om 
precies te zijn. De laatste zegt ech-
ter op geen enkele manier betrok-
ken te zijn geweest bij het concur-
rentieverstorende gedrag van de 
familie Kloosterboer.

Daarbij noemt Samskip met name 
Johan Kloosterboer, die in de be-
wuste periode directeur van Kloos-
terboer IJmuiden was en ook per-
soonlijk een boete moet betalen. 
Volgens het bedrijf is hij van A tot Z 
verantwoordelijk voor de misstan-
den.
De groep is zeer verontwaardigd 
over de gang van zaken en heeft al 
bezwaar aangetekend bij de ACM. 
Verder zegt Samskip een rechtszaak 
voor te bereiden tegen Kloosbeheer, 
diens algemeen directeur, en het fa-
miliebedrijf Kloosterboer. ‘Wij zijn 
niet aansprakelijk voor het concur-
rentieverstorende gedrag van 
Kloosterboer IJmuiden en de direc-
teur en waren daarvan ook niet op 
de hoogte’, stelt het bedrijf in een 
persbericht.

Quote zei zich voorlopig geen zorgen 

te maken over de Kloosterboertjes.

HAVENS BELANGRIJK
De Autoriteit Consument & 

Markt kondigde al eerder aan 

de Nederlandse havens en de 

eraan verbonden transport-

sector extra onder de loep te 

zullen nemen.

Naar aanleiding van de koel/

vrieszaak herhaalt de toezicht-

houder dat nu. ‘We krijgen ook 

nu nog signalen dat er in 

andere delen van de sector 

havens en transport niet eerlijk 

wordt geconcurreerd. We 

hebben daarom voor 2016 en 

2017 het vizier onder andere 

gericht op deze sector’, aldus 

een woordvoerder.

Volgens de ACM ligt het gevaar 

in havens temeer op de loer, 

omdat veel bedrijven om 

effi ciencyredenen nauw 

samenwerken. ‘Dat kan er toe 

leiden dat er gemakkelijk 

afspraken worden gemaakt die 

de concurrentie belemmeren.’

De toezichthouder wijst erop 

dat de havens, met het 

transport er omheen, een 

belangrijke onderdeel van de 

Nederlandse economie 

vormen. De sector is goed voor 

bijna 6% van het Bruto 

Nationaal Product en biedt 

meer dan 170.000 arbeids-

plaatsen.

Stevige boetes
ACM  Prijsafspraken en uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie

Illustratie: Edward Ouwerkerk

voor  koel/vrieskartel
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RAAD & RECHT

Het lijkt een open deur, maar goede dienstverlening aan je 
klanten zorgt ook in de logistieke sector voor hogere rende-
menten. Dit blijkt uit een recente studie van McKinsey in de 
containervaart.

In zwaar concurrerende markten heeft de logistiek ondernemer 
in essentie de keuze uit twee strategieën. Meedoen aan de race 
naar de bodem en zorgen voor de laagste kosten per kilometer, 
pallet of container. Of als alternatief zorgen voor een hogere 
marge door betere dienstverlening aan klanten. 

De eerste strategie is niet alleen op langere termijn lastig vol 
te houden, maar leidt tot soms ongewenste neveneff ecten. 
Denk aan de inzet van goedkope chauff eurs uit Oost-Europa, 
de extreme schaalvergroting in de lijnvaart of slow steaming, 
waardoor de brandstofkosten sterk omlaag gaan. Uit het bo-
vengenoemde onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slow steaming 
sinds het begin van de crisis grootschalig door de lijnvaart is 
ingezet. De doorlooptijd van containers tussen China en de VS 
is daardoor tussen 2008 en 2016 gemiddeld met meer dan drie 
dagen per trip opgelopen. McKinsey becijfert dat dit een fl inke 
kostenstijging voor verladers tot gevolg heeft, voor Ameri-
kaanse verladers zo’n 415 miljoen dollar, wereldwijd zelfs 5,7 
miljard dollar. Dit zit vooral in extra fi nancieringskosten van 
voorraden.  

Een andere manier van werken is beter luisteren naar klanten 
en zoeken naar klantgerichte verbeteringen die uiteindelijk tot 
hogere marges leiden. Uit het onderzoek van McKinsey komt 
namelijk ook naar voren dat de beter presterende logistieke be-
drijven vaak meer kosten maken voor hun klantgerichte activi-
teiten en de vertaalslag naar nieuwe producten en diensten. De 
hogere kosten leiden echter bij deze bedrijven ook tot hogere 
marges, bijvoorbeeld door minder verspilling in de keten en 
het sneller opsporen van slecht scorende diensten. Deze meer 
op de lange termijn gerichte strategie is vooral succesvol als de 
logistiek dienstverlener gezamenlijk met klanten op zoek gaat 
naar betere afstemming in de keten en gezamenlijke inzet van 
informatiediensten waarmee niet-effi  ciënte onderdelen van de 
keten aangepakt kunnen worden.

En laten dat nu juist activiteiten zijn waar Nederlandse logis-
tieke bedrijven en hun kennisleveranciers een goede positie 
in hebben opgebouwd. In de Nederlandse zeehavens wordt 
bijvoorbeeld hard gewerkt aan nieuwe informatiediensten en 
het snel doorleiden van containers naar het achterland, waarbij 
maatwerk aan de klanten geleverd kan worden. 

De kennis die hiermee opgebouwd wordt, kan ingezet worden 
om nieuwe markten te ontsluiten. Een mooi voorbeeld van 
deze aanpak hoorde ik afgelopen week op een ondernemers-
bijeenkomst in logistieke hotspot Tilburg. Railport Brabant 
ontvangt inmiddels drie keer per week een trein uit China, en 
biedt daarmee de verladers in de regio een alternatief voor de 
aanvoer over zee. Een innovatie met uiteindelijk voordelen 
voor alle betrokken partijen. Die ook nog eens aantoont dat 
andere strategieën dan costleadership succesvol kunnen zijn. 

PETER COLON, CONSULTANT
Peter.Colon@Bciglobal.com

Dienstverlening loont

CHT

E-COMMERCE  ‘Kleinere orders: meer handlingkosten voor e-retailers’

ving. ‘Ik verwacht de opkomst van 
slow mobility in het eerste stuk van 
de vervoerketen. In grote vrachtwa-
gens gaan de bestelde goederen op 
rustige tijden naar de rand van de 
stad. Daar worden de pakketten met 
kleine, elektrisch aangedreven be-
stelwagens de stad in gebracht.’ Vol-
gens de lector is die extra overslag-
handeling nu effi  ciënt uit te voeren 
dankzij digitale vrachtbrieven.
Wat dit betekent voor een stad, 
schetste wethouder Gadella van de 
gemeente Nieuwegein. ‘Er komen 
steeds meer busjes in de woonwij-
ken’, weet hij. Nieuwegein heeft daar 
volgens hem niet zo veel hinder van, 
want het is ‘ontworpen als autostad’. 
Mede om die reden vestigen distri-
butiecentra en transportbedrijven 
zich graag in zijn gemeente. De wet-
houder had ook nog een tip voor lo-
gistieke dienstverleners en (e-)retai-
lers: ‘Er moet een koppeling zijn 
tussen de fysieke retailstructuur en 
e-commerce. De fysieke winkels in 
een stadshart moeten niet met de 
rug naar e-commerce staan.’

Orders uit China
De observaties van Ploos van Am-
stel werden vorige week onder-
bouwd door Margreeth Pape van 
Thuiswinkel.org. De Nederlandse 
online-omzet groeide vorig jaar met 
16,1%, een verrassend grote groei. 
Vooral food, speelgoed en fashion 
deden het goed. Consumenten be-
stellen niet alleen in eigen land: 27% 
van de orders kwam uit China. ‘Als 
consumenten en bedrijven meer 
producten in China gaan bestellen 
kan dat een bedreiging zijn voor Ne-
derlandse ondernemers.’
De precisielogistiek die Ploos van 
Amstel aanhaalde, herkent Pape 
deels in de cijfers: 90% van de klan-
ten wil bepalen op welke dag en op 
welk tijdstip de producten geleverd 
worden. Daar staat echter tegenover 
dat op dit moment slechts 20% van 
de verladers deze service aanbiedt.

MELS DEES

 
Het aantal zendingen groeit ex-
plosief, de gemiddelde order-
waarde is klein en de servicever-
wachting van de consument is 
hoog. Slechts precisielogistiek 
maakt e-fulfi lment succesvol.

Deze trend werd duidelijk tijdens 
het Congres E-fulfi lment dat 
Nieuwsblad Transport vorige week 
organiseerde in Nieuwegein. Wal-
ther Ploos van Amstel maakte dui-
delijk dat organisaties als Veilig Ver-
keer Nederland zich al zorgen 
maken over het grote aantal koe-
riers en bezorgdiensten die dage-
lijks actief zijn in de steden. En, zo 
stelde de Lector City Logistics aan 
de Hogeschool van Amsterdam, die 
zorgen zijn niet onterecht.
Grote retailers, zoals Coolblue en 
AH.nl, bieden inmiddels tot wel 
twaalf leveringsslots per dag aan. 
Consumenten waarderen dit, maar 
omdat de gemiddelde pakketgroot-
te relatief klein blijft, zijn er veel be-
zorgritten nodig om alle bestellin-
gen uit te leveren.
De door Ploos van Amstel omschre-
ven precisielogistiek (‘we leveren 
uw pakket morgen tussen 7.40 en 
7.55 uur, met een sms-bericht vlak 
voordat de pakketbezorger bij het 
adres arriveert’) is niet alleen gun-
stig voor de consument die weet 
wanneer zijn bestelling komt, maar 
ook voor de verlader. De kans dat de 
besteller thuis is wordt er groter 
door, wat onnodige ritten voorkomt 
en wachttijden wegneemt.

Sterke groei
Ploos van Amstel gaf aan dat e-ful-
fi lment voorlopig sterk zal blijven 
groeien: ‘Er zijn 100.000 zelfstandi-
ge bouwvakkers in Nederland en 
dat worden er steeds meer. Ze wil-
len allemaal hun spullen online be-
stellen en die voor 8 uur ’s ochtends 
in huis hebben. De gemiddelde 

ordergrootte bij groothandel Tech-
nische Unie is 23 euro, dat is minder 
dan bij een consumentensite als 
bol.com!’
Daarnaast groeit het aantal senio-
ren dat wel thuis woont, maar min-
der mobiel is, sterk. Deze groep 
koopt in toenemende mate online. 
Ploos van Amstel verwacht dat in de 
nabije toekomst nog duizenden 
chauff eurs extra nodig zijn om alle 
bestellingen te bezorgen.
Ook de b2b-markt bestelt steeds va-
ker online. Ondernemers bestellen 
hun producten bij een groot aantal 
leveranciers. ‘Een kroeg heeft nu 
gemiddeld 11 leveringen per dag’, 
weet Ploos van Amstel. ‘Dat leidt tot 

veel meer handlingskosten dan in 
het verleden.’ Dit hoeft niet te bete-
kenen dat het toekomstperspectief 
voor pakketvervoerders goudom-
rand is. ‘Bestaande logistieke 
dienstverleners verliezen markt-
aandeel aan vervoerders die zich 
het inspelen op e-commerce echt 
eigen hebben gemaakt. Daarnaast 
zie je dat steeds meer verladers in-
zetten op het zelf verzorgen van de 
distributie.’

Busjes in de stad
85% van de producten wordt inmid-
dels geleverd met bestelbusjes, niet 
met vrachtwagens. De helft van het 
aantal kilometers wordt door verla-
ders gereden in de stedelijke omge-

Precisielogistiek

Een kroeg heeft 

nu gemiddeld 

elf leveringen 

per dag.
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Recordtrein
Goederentreinen in Nederland mogen niet langer zijn dan ruim 

600 meter. Daar lachen ze om in Mauritanië. In het noorden van 

dat land, dwars door de Sahara, rijdt de ‘IJzertrein’, die soms een 

lengte heeft van 3.000 meter. Dat is overigens nog steeds geen 

record, daarvoor moeten we naar Australië, waar ooit een trein 

rondreed met een lengte van 7,3 kilometer – maar op de 

verbinding van Zouérat naar de kustplaats Nouadhibou rijdt wel 

de langste trein in vaste dienst.

De 700 kilometer van het binnenland naar zee is het enige stuk 

spoor in het land en veel passagiers trekt de lijn niet. Het spoor is 

dan ook nooit voor reizigers aangelegd, maar om de gigantische 

hoeveelheden ijzererts die in de Sahara gewonnen worden, naar 

de haven van Nouadhibou te vervoeren. Hoewel er soms een 

passagierswagon achter de lange trein wordt gekoppeld, is het 

ook mogelijk om boven op het erts mee te reizen.
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Foto: Ries van Wendel de Joode
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Een opsteker konden ze in Mainz wel 
eens gebruiken, bij alle slechte nieuws 
over ontslagen en beëindigingen van 
activiteiten bij DB Cargo. Staalreus Ar-
celorMittal, een van de grootste klan-
ten van de goederenspoordochter van 

Deutsche Bahn, verlengde afgelopen maand zijn langja-
rige contract weer voor enkele jaren. We hebben het 
dan over een ladingvolume van 42 miljoen ton per jaar. 
Wekelijks laat DB Cargo 55 complete treinen voor Ar-
celorMittal rijden met erts en cokes naar de hoogovens 
in Duitsland. Nog eens twintig treinen per week voeren 
staalproducten af naar de afnemers.
Voor het overige is het kommer en kwel bij DB Cargo, het 
vroegere DB Schenker Rail. Het gaat sowieso niet best in 
het goederenvervoer, met name niet in wat spoordes-
kundigen het ‘haarvatenvervoer’ noemen. Daarin wor-
den regionaal, veelal bij of in de buurt van de klant, wa-
gons opgehaald die elders tot complete treinen worden 
samengesteld. Van die zogenoemde ‘verlaadstations’ of 
aanleverpunten worden er alleen al in Duitsland dan ook 
volgens de laatste berichten 215 gesloten.
Dit is een structureel probleem dat de nieuwe topman 
van DB Cargo, de eind vorig jaar aangestelde Jörgen 
Wilder, moet gaan oplossen. Wilder, afkomstig van Sie-
mens, waar hij de leiding had over de bouw van hoge-
snelheidstreinen, kijkt aan tegen het steeds verder af-
brokkelende marktaandeel van zijn nieuwe werkgever. 
Ooit was het bedrijf in het Duitse goederenspoorver-
voer een bijna-monopolist, met een vijftigtal kleine tot 
zeer kleine private concurrenten die alleen lokaal en re-
gionaal vervoer verzorgden.
Maar door de liberalisering van het Europese spoorver-
voer moet de vrachtdochter van Deutsche Bahn in ei-
gen land steeds meer concurrentie van grotere, inter-
nationaal opererende partijen duchten. Volgens de 
laatste ramingen heeft DB Cargo in Duitsland nog maar 
68% van de markt in handen. Het is intussen ook zo dat 
‘Die Bahn’ in het internationale vervoer in Europa haar 
marktpositie de laatste jaren aanzienlijk heeft verste-
vigd. Het is onder meer een grote speler in het goede-
renvervoer door de Kanaaltunnel.
Voor de eerstkomende jaren gaat het hoofdkantoor van 
DB Cargo in Mainz uit van een krimpscenario. Werden 
in 2014 nog 74,8 miljard tonkilometers afgelegd, in 2017 
zullen dat er naar verwachting nog maar 65 miljard zijn. 
Pas in 2018 wordt weer op groei gerekend. De omzet, 
die de laatste jaren rond de 4,7 miljard euro schommel-
de, kan dan ook weer gaan toenemen tot mogelijk 5,5 
miljard euro in 2020. Tegen die tijd moet de metamor-
fose van het spoorbedrijf zijn voltooid.

Lelijk eendje
Binnen Deutsche Bahn was het goederenvervoer over 
het spoor vorig jaar het lelijke eendje. Veelvuldige en 
lang aanhoudende stakingen van machinisten bij – toen 
nog – DB Schenker Rail, georganiseerd door vakbond 
GDL, kostten moederbedrijf Deutsche Bahn blijkens 
het onlangs gepubliceerde jaarverslag 300 miljoen. Het 
bedrijfsresultaat van het concern zakte daardoor van 
2,1 naar 1,76 miljard euro. Toen concernchef Rüdiger 
Grube de cijfers toelichtte was overigens nog sprake 
van sluiting van vierhonderd kleine aanleverpunten van 
wagons. Dat valt dus bij nader inzien mee: het gaat 
vooralsnog om slechts de helft.
Ook het aantal aangekondigde ontslagen is lager dan 
aanvankelijk werd gevreesd. Er verdwijnen 2100 arbeids-
plaatsen in plaats van 2600, zoals eerder het plan was. 
Daarbij genieten DB Cargo-medewerkers in Duitsland 
een ontslagbescherming. Ze raken wel hun bestaande 
werk kwijt, maar zullen door het concern zoveel moge-

FOLKERT NICOLAI

DB Cargo is de nieuwe naam 

van DB Schenker Rail. Het 

bedrijf reorganiseert het 

spoorvervoer over korte 

afstanden, maar blijft 

internationaal ambitieus.

lijk worden overgeplaatst naar andere bedrijfsonderde-
len. Dat is met de vakbonden overeengekomen.
Niet alleen DB Cargo moet reorganiseren, het hele 
Deutsche Bahn-concern is bezig met een ingrijpende 
omvorming. De naamsverandering bij de goederen-
spoordochter is daar een uitvloeisel van. Het spoorver-
voer is namelijk uit de Schenker-organisatie gelicht en 

op eigen benen gezet. De bedoeling is dat Schenker 
doorgaat als zuivere expediteur en logistieke dienstver-
lener. Dat was dit bedrijf ook toen het, in de vorige 
eeuw, door Deutsche Bahn werd ingelijfd.
Schenker zal trouwens geen volle dochter van Deutsche 
Bahn blijven. Het concern wil voor Schenker beursno-
tering verkrijgen en een deel van de aandelen aan der-
den verkopen. Dat staat de komende jaren te gebeuren. 

Volgens de laatste berichten gaat eerst, in de loop van 
volgend jaar, Arriva naar de beurs, de vooral buiten 
Duitsland actieve reizigersvervoerder. Een jaar later is 
het de beurt aan Schenker.
De gecombineerde opbrengst wordt geschat op ruim 
vier miljard euro. Grube wil dit geld investeren in 
schuldafl ossing en versterking van het kernbedrijf, het 
spoorvervoer. Met Berlijn is afgesproken dat de op-
brengst niet hoeft te worden overgemaakt op de reke-
ning van de staat, nu de enige eigenaar van Deutsche 
Bahn. Dat ging niet zonder slag of stoot. Wolfgang 
Schäuble, de bondsminister van fi nanciën, stond lange 
tijd zeer kritisch tegenover de vervreemding van delen 
van het staatsconcern. Maar deze kwestie lijkt inmid-
dels te zijn opgelost.
Schenker en DB Cargo worden weliswaar ontvlochten, 
maar zullen elkaar de komende jaren nog voortdurend 
tegenkomen. Zo ontwikkelt DB Cargo in samenwerking 
met operators in de tussengelegen landen geregelde 
spoordiensten tussen West-Europa en China, waarvan 
Schenker als groupagebedrijf gebruikmaakt. Het meest 
recente wapenfeit in dit verband is de groupagedienst 
die DB Schenker Logistics is begonnen tussen Duisburg 
en het Chinese Wuhan. De dienst heeft een doorloop-
tijd van twee weken, met inbegrip van het voor- en na-
traject in West-Europa.

In Duitsland worden 215 

verlaadstations gesloten.

DB Cargo werkt 
aan metamorfose
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Rangeerstation 

in Maschen, 

ten zuiden van 

Hamburg.

Foto: Bas Meijer

 TANKER MAAKT DE VERTAALSLAG  
 VAN UW BOODSCHAP: IN BEELD,  
 WOORD,  ONLINE, VIA SOCIAL MEDIA  
 OF GEWOON OP PAPIER, VOOR IEDEREEN  
 IN HAVEN, TRANSPORT EN LOGISTIEK. 
  Kijk op tanker.nl of bel voor een afspraak: 010 714 48 63 
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A nd the winner is... B-Logistics. Ruim 
een half jaar kostte het de Antwerpse 
havengemeenschap om een gegadig-
de te vinden die de rol van ha-
venspooroperator op zich wil nemen. 
Om ten slotte uit te komen bij de 

voortzetting van NMBS Logistics, de goederentak van 
de nationale Belgische spoorvervoerder. Alsof er niets 
nieuws onder de zon is.
Toch is dat wel het geval. De nieuwigheid is dat de 
spoorvervoerder het rijk in het zogenoemde gespreide 
vervoer (losse wagons) niet langer alleen heeft, want 
hij moet zijn netwerk openstellen voor derden. Dat is 
een doorbraak, want traditioneel is gespreid vervoer 
het domein van de nationale spoorvervoerders. Zo is in 
Nederland DB Schenker, dat ooit het goederenvervoer 
van NS overnam, de enige speler op deze markt.

Zoektocht
Het verklaart waarom het in Antwerpen zoveel tijd 
heeft gekost om daarover overeenstemming te berei-
ken. Want hoewel Havenbedrijf Antwerpen in augus-
tus vorig jaar offi  cieel bekendmaakte op zoek te zijn 
naar een operator, duurt de zoektocht feitelijk al meer 
dan twee jaar. Eind 2013 stond de havenbeheerder na-
melijk al aan de basis van de oprichting van Railport, 
dat speciaal in het leven was geroepen om het gespreid 
vervoer overeind te houden.
Daarbij zijn ook Alfaport en essenscia betrokken. De 
eerste is de belangenbehartiger van het Antwerpse lo-
gistieke bedrijfsleven, de tweede die van de chemische 

industrie in en om de haven. Vooral voor de laatste sec-
tor is het spoor belangrijk. Door de strenge veilig-
heidseisen aan het transport van de soms zeer gevaar-
lijke lading heeft spoorvervoer in veel gevallen de 
voorkeur boven het wegvervoer.
Maar door de relatief hoge kosten van het transport 
van een of een paar wagons dreigde het spoor zich uit 

ROB MACKOR

Het spoorvervoer heeft de 

afgelopen jaren veel terrein 

verloren in Antwerpen. Een 

oude bekende moet helpen 

om het tij te keren.

de markt te prijzen, waardoor in sommige gevallen 
deze transportmogelijkheid compleet dreigde te ver-
dwijnen. Koen Cuypers, projectleider Havenbedrijf 
Antwerpen: ‘De extra kosten van het rangeren lopen 
soms zo hoog op, dat het niet meer interessant is voor 
een spoorwegmaatschappij om dit nog aan te bieden of 
voor de klant om van het spoor gebruik te maken. Door 

Terug van nooit 
weggeweest
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Nunner Logistics is de specialist voor transport van al uw lading per rail (waggon en 

container) naar Rusland, Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan en Iran. Sinds 2015 

heeft Nunner Logistics haar eigen trein vanuit China naar Moskou en Duisburg.

Rail transport door Nunner Logistics:
•  Gespecialiseerd team in ‘s-Heerenberg

• Invoer- en transitvergunningen worden door ons geregeld

• Dagelijkse positie informatie

• Eigen team in Malasczewice / Brest

• Eigen transferpunt in Slavkov / PL 

• Controltower in Moskou

• Snelle looptijd van containers uit China, ca. 17 dagen

OUR NAME IS A PROMISE

Contact:  +31 314 78 29 31  |  sales.nl@nunner-logistics.com  |  www.nunner-logistics.com

Cruciaal is het garanderen 

van de neutraliteit van de 

afhandeling.

sterk in te zetten op meer bundeling van lading, denken 
we dit probleem op te kunnen lossen, wat kan resulte-
ren in een meer dynamische markt voor langeafstands-
vervoer.’
Volgens directeur Stephan Vanfraechem van Alfaport is 
samenwerking tussen verschillende operatoren op ba-
sis van het bestaande netwerk van B-Logistics de sleu-
tel: ‘Cruciaal is het garanderen van de neutraliteit van 
de afhandeling. We hebben zeer veel aandacht besteed 
aan dit aspect en hiervoor ook harde garanties gekregen 
van B-Logistics.’
Overigens gaat het voorlopig nog om een proef. Die 
gaat twee jaar duren en beperkt zich tot een deel van de 
Rechteroever, het oude deel van de Antwerpse haven. 
Pas daarna zal over uitbreiding naar de Linkeroever 

worden besloten. Ook Infrabel, de beheerder van het 
Belgische spoornet, en een aantal andere operators zijn 
bij die proef betrokken.

Impuls
Overigens is het spoorvervoer van en naar Antwerpen 
daarmee weer deels terug op de oude leest. Tot een paar 
jaar geleden was dat grotendeels in handen van IFB, de 
intermodale afdeling van NMBS Logistics. Die sloot in 
2013 zijn Main Hub, waar toen nog ongeveer 250.000 
teu per jaar werd behandeld. Het grootste deel van de 

Het aandeel van

het spoor in het

Antwerpse ach-  

terlandvervoer is 

gedaald naar 7%.

Foto: Port of 

Antwerp

diensten werd toen overgeheveld naar de oudere termi-
nal Zomerweg.
Door deze en andere ontwikkelingen is het aandeel van 
het spoor in het Antwerpse achterlandvervoer gedaald 
tot een schamele 7%, terwijl de havenbeheerder juist 
streeft naar een grotere rol van railtransport. Te ver-
wachten valt wel dat die rol de komende jaren weer gaat 

groeien. Anderhalf jaar geleden is de Liefkenshoek-
spoortunnel tussen de Linker- en de Rechteroever in 
gebruik genomen, waardoor de verbinding met het ach-
terland fors is verbeterd. Samen met de verhuizing van 
de rederij MSC, Antwerpens grootste containerklant, 
naar de Linkeroever zou dat het treinvervoer een im-
puls moeten geven.
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MALINI WITLOX

Industrieterrein Loven in Tilburg is voortaan 

met e-locs bereikbaar. Een treindienst naar 

China is op komst.

Naar China 
met de trein

De provincie verwacht

ook een gunstig effect

op de verkeersdrukte.

Een kilometer. Het is nog geen kwartier-
tje lopen. Een kippeneindje, zeker ver-
geleken met de afstanden naar Rusland, 
Polen of China. Maar die 1000 meter 
zorgde er wel voor dat Railport Brabant 
moeite had om lading van de weg naar 

het spoor te halen. De laatste kilometer van het spoor 
bij Tilburg was niet geëlektrifi ceerd, waardoor de locs 
moesten worden ontkoppeld op een rangeerterrein bij 
Emmerich of Venlo of zelfs bij rangeerterrein Kijfhoek 
bij Barendrecht. Tijdverlies en duur, waardoor spoor 
geen goed alternatief voor verladers was. In februari 
werd het laatste stukje geëlektrifi ceerd spoor opgele-
verd. Treinen kunnen vanuit China nu direct naar Rail-
port Brabant in Tilburg.
GVT Group of Logistics, aanjager van de elektrifi cering, 
wil een handelsroute over het spoor (via Rusland, Po-
len) opzetten naar Chengdu in China. Een rit van twaalf 
dagen door vele landen, die verschillende spoorbreed-
tes hanteren. De tijdwinst is echter enorm. Met de boot 
duurt dezelfde reis zestig dagen, vijf keer zo lang.
Champagne en blije gezichten dus, bij de oplevering 

van de kilometer bovenleiding. Voor de elektrifi catie 
heeft ProRail dertig bovenleidingportalen geplaatst en 
1300 meter bovenleiding opgehangen. Kosten: 1,1 mil-
joen euro. Het project, onderdeel van het Beter Benut-
ten Programma, is betaald door GVT Group of Logis-
tics, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 
gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant. 
Het geëlektrifi ceerde spoor loopt door tot het terrein 
van Railport Brabant. Alleen op de laatste honderd me-
ter rijden nog diesellocs. De containers worden van bo-
venaf gelost, dus is het noodzaak dat de GVT ze onder 
de draad uittrekt. 

Try-out
Het extra stukje spoor maakt het vervoer over het spoor 
gemakkelijker en vermindert het aantal vrachtwagen-
ritten naar schatting met 78.000 per jaar. Wil Versteij-
nen, directeur van GVT Group of Logistics: ‘In Tilburg 
en omgeving zitten veel internationale bedrijven. Het 
gaat bij deze berekening vooral om verladers uit Oost-
Europa, die nu over de weg vervoeren. We hoeven de 
trein niet meer te knippen, treinen van 700 meter kun-

nen in één keer door en direct op de railterminal bin-
nenlopen. Het afgelopen jaar hebben we al een proef 
uitgevoerd met Sabic (kunststofkorrels, onder meer 
verwerkt in meubelen, red.), waarbij we hun lading van 
de weg haalden. Die try-out ging goed.’

Tal van bedrijven, waaronder de elektronicareuzen 
Sony, Samsung en Fuji, gaan de nieuwe spoorroute ge-
bruiken. De provincie Brabant verwacht dat het project 
ook een gunstig eff ect heeft op de verkeersdrukte in de 
omgeving. Het Beter Benutten-project moet dan ook 

Wil Versteijnen, algemeen directeur van transportbedrijf GVT. Foto: Erik van der Burgt
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Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

Fast Forward Freight BV is door 

het Nationale Business Succes 

Award Instituut uitgeroepen tot 

branchewinnaar 2016 in de 

Goederenvervoer- en logistiek-

branche. Het heeft zich volgens 

de nominatiecommissie ontwik-

keld tot een toonaangevende 

onderneming. Fast Forward 

Freight is een particuliere 

Nederlandse onderneming 

gevestigd op Schiphol. Tevens 

beschikt men over een kantoor in 

Rotterdam, drie kantoren in België 

en drie in Duitsland. 

De Manpower Logistics Academy 

(MLA) opent op 1 april op het 

Flight Forum in Eindhoven haar 

deuren. MLA is een autonoom 

opleidingscentrum dat wordt 

geleid door Manpower en 

opleider Athetys. Cursisten 

worden opgeleid voor het 

besturen van rollend materieel: 

heftruck, reachtruck en elektrisch 

pallet truck. Wanneer de cursist 

de opleiding met succes afrondt, 

wordt een certifi caat behaald met 

een geldigheidsduur van vijf jaar. 

Na het afronden van de opleiding 

wil Manpower de deelnemers 

binnen vier weken aan een baan 

hebben geholpen. In België wordt 

de opleiding al met succes 

aangeboden. 

Onlangs werd de honderdste 

truck afgeleverd aan Kees in ’t 
Veen Tanktransporten. Het betrof 

een Volvo FH 460 Globetrotter XL, 

waarvan er nog eens tien in 

bestelling zijn. Kees in ’t Veen 

Tanktransporten, gevestigd in 

Europoort-Rotterdam, is specialist 

op het gebied van tank- en 

tankcontainertransport van 

gevaarlijke en ongevaarlijke 

stoffen. Gedacht moet worden 

aan het vervoer van chemische 

producten zoals zuren, logen, 

waterstofperoxiden, koelgassen 

en levensmiddelen als bier en 

fruitsappen.

HG Transport in Heerenveen heeft 

een unieke vijfassige rondom 

luchtgeveerde Scania R490 

bakwagen met Highline cabine in 

gebruik genomen. Het voertuig is 

ontworpen voor het vervoer van 

metaalschroot in 20 voet 

zeecontainers en kan daarom ook 

kiepen. Het bijzondere is dat via 

een hydraulisch beweegbaar 

frame de container over een 

lengte van 1,50 meter naar voren 

of juist naar achter geschoven kan 

worden. Daarmee kan de chauf-

feur de aslasten optimaal 

benutten en overbelading op één 

of meerdere assen voorkomen.  

HG is gespecialiseerd in het 

transport van schroot. Het 

probleem daarbij is dat het 

gewicht in een container soms 

heel ongelijk is verdeeld. 

Ondernemers die op zoek zijn 

naar gedreven, goed personeel en 

chauffeurs die een baan voor 

langere of zelfs onbepaalde tijd 

zoeken vinden elkaar voortaan 

aan de Transportweg in Maasdijk. 

Zoals het adres al doet vermoe-

den ligt daar vanaf 1 april dé 

oplossing voor dit soort logistieke 

vraagstukken: Transport People. 
Het uitzendbureau is de jongste 

tak van een participatie van vijf 

bedrijven: Greenport People, 

E-Payroll, 4SAR Bedrijfsadvies en 

100 Present Verzuimmanage-

ment. Ieder gespecialiseerd op 

zijn eigen vakgebied, maar met 

hoogstaande dienstverlening aan 

ondernemers als gemeenschap-

pelijke deler. 

Jan Keezer B.V. Expeditie, 
Transport en Opslag in Oostzaan 

viert binnenkort het 100-jarige 

jubileum. Om dit bijzondere jaar 

feestelijk te beginnen zet Jan 

Keezer B.V. drie nieuwe MAN 

trucks op de weg: twee nieuwe 

TGM bakwagens en een TGX 

trekker. Op 1 juli aanstaande 

wordt het 100-jarige bestaan van 

Jan Keezer gevierd, maar eigenlijk 

gaat de geschiedenis van het 

bedrijf nog verder terug. Het was 

in het jaar 1900 dat schippers-

zoon Jan Keezer samen met zijn 

neef Cornelis ‘Keezer C.Keezer & 

Co’ in Zaandam oprichtte. Zestien 

jaar later ging Jan Keezer alleen 

verder als expediteur, scheepsbe-

vrachter en als agent van 

stoomboten. Na de oorlogsjaren 

werd de overstap gemaakt van de 

beurtschepen naar de vrachtwa-

gen. 

Van der Mark Transport (VDM) 

rijdt sinds februari voor Hoeksche 

Chips en heeft, om de samenwer-

king extra glans te geven, twee 

wagens volledig in stijl verpakt. 

Om trek van te krijgen! Hoeksche 

Chips worden dagelijks vers op de 

boerderij aan de Boendersweg 

gebakken en VDM zorgt voor de 

fi jndistributie zodat heel Neder-

land van dit smaakvolle streekpro-

duct kan genieten. 

BEDRIJFSNIEUWS

leiden tot een reductie van verkeerskilometers met 
twintig procent op de drukste wegen.
Momenteel gaat twee keer per week een trein naar Bra-
tislava in Slowakije, een rit van ongeveer 28 uur. Voor-
deel is dat de turn-around tijden op de terminals aan-

MULTIMODALE SPRINT
In 2010 kocht de Brabantse intermodale groep 

Gebr. Versteijnen (GVT) een terrein van zeven 

hectare op bedrijventerrein Loven I. De vorige 

eigenaar Friesland Campina had al gezorgd voor 

een spooremplacement met vier opstelsporen. 

Het doel: het ontwikkelen van een Rail Service 

Centrum (RSC) in Tilburg naar Rotterdams model. 

Daarnaast ontwikkelt de logistieke dienstverlener 

ook een nieuwe binnenvaartterminal aan het 

Wilhelminakanaal. GVT is onder andere dienstver-

lener van Sony, dat jaarlijks tienduizenden 

containers van Rotterdam naar het Europese 

distributiecentrum in Tilburg trekt.

zienlijk korter zijn dan in de grote havens. Ook gaat er 
twee keer per week een trein naar Rzepin, aan de west-
grens van Polen (transittijd ongeveer 12 uur). Versteij-
nen: ‘We hebben ruimte genoeg om in volume fors te 
groeien. Dat kan door toename van de frequentie of 
door vollere treinen.’

Loven
In pakweg drie jaar tijd heeft industrieterrein Loven in 
Tilburg zich ontwikkeld tot een internationaal spoor-
knooppunt. In 2013 werd het railemplacement uitge-
breid met een zuidelijke spooraansluiting en drie nieu-
we wissels. Terwijl treinen uit zuidelijke richting 
voorheen moesten doorrijden via Den Bosch (om daar-
na weer terug te rijden), konden ze voortaan recht-
streeks naar de railterminal van Loven rijden. Ook wer-
den tussen 2013 en 2015 extra rangeer- en opstelsporen 
aangelegd. Volgens Versteijnen had het geen voordeel 
om in die periode ook al te elektrifi ceren. ‘Er waren 
geen overlappende werkzaamheden. Bovendien zou de 
aanleg van de bovenleiding het hele project vertragen 
en was er prijstechnisch geen verschil.’
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Om truck platooning verder te testen 

wil de overheid pilots opzetten.

rijden Bastiaan Krosse van TNO 
laat weten dat die testen in het ka-
der van de ETPC reeds plaatsvin-
den. ‘Onder meer op de Maasvlakte, 
maar ook op wegen die daar naartoe 
leiden’, aldus Krosse. De volgende 
stap is volgens de programmamana-
ger een pilot met truck platooning 
in het havengebied. De mogelijkhe-
den daartoe onderzoeken de deel-
nemers aan het EcoTwin-project 
momenteel met Havenbedrijf Rot-

terdam. Krosse: ‘De inzet is om daar 
gedurende een langere periode tes-
ten uit te voeren onder operationele 
condities. Daarbij gaan we niet al-
leen kijken naar de technische pres-
taties, maar ook naar de logistieke 
businesscase, menselijk gedrag in 

ERIK STROOSMA

De ‘p’ is in de maand en dat is te 
merken. In april zal het woord pla-
tooning veelvuldig voorkomen in 
de berichtgeving over het wegver-
voer. En dat heeft alles te maken 
met het Nederlands voorzitter-
schap van de Europese Unie.

Minister Schultz van Haegen heeft 
woord gehouden. Bij de eerste de-
monstratie met truck platooning op 
de openbare weg in Nederland, vorig 
jaar februari bij Scania in Zwolle, be-
loofde ze het Nederlands EU-voor-
zitterschap te benutten om auto-
noom rijdende voertuigen op de 
Europese agenda te krijgen. Die be-
lofte krijgt deze maand gestalte met 
de organisatie van de European 
Truck Platooning Challenge (ETPC) 
en een informele bijeenkomst van 
de EU Transportraad over de toe-
komst van mobiliteit in Europa. 
Daarnaast wordt aansluitend aan de 
ETPC de European Truck Pla-
tooning Challenge Conference ge-
houden in de RAI Amsterdam. Het 
ministerie van Infrastructuur en Mi-

lieu en Rijkswaterstaat willen hier 
de ervaringen die zijn opgedaan bij 
de ETPC verzamelen en een truck 
platooning roadmap opstellen voor 
2020 en de jaren daarna. Die road-
map wordt een week later, bij de bij-
eenkomst van de Transportraad in 
het Amsterdamse Scheepvaartmu-
seum, gepresenteerd aan EU-minis-
ters van milieu en transport. Daar-
naast hield een aantal marktpartijen 
al op 16 maart een proef met ruim 
vijftig zelfrijdende personenauto’s 
op de A2.
Het verwezenlijken van de Neder-
landse ambitie om truck platooning 
binnen vijf jaar toe te staan op de 
Europese hoofdwegen wordt nog 
een hele toer, maar het is ministerie 
van Infrastructuur en Milieu al wel 
gelukt zes vrachtwagenfabrikanten 
samen te brengen voor een geza-
menlijke proef met zelfrijdende 
vrachtwagens. DAF, Iveco, MAN, 
Mercedes-Benz, Scania en Volvo 
doen met in totaal vijftien trucks 
mee aan ’s werelds eerste grens-
overschrijdende truck platooning-
test. Zij beginnen de challenge van-
af hun hoofdkantoor, of een van hun 

fabrieken, en leggen daardoor elk 
een andere route af. Het eindpunt 
van de ETPC is APM Terminals 
Maasvlakte II. Daar worden de zes 
konvooien op 6 april verwelkomd 
door onder anderen Schultz van 
Haegen. Een dag eerder komen ze al 
in Rotterdam aan, waar ze verzame-
len op een truckparking in de Bot-
lek. De volgende dag leggen ze dan 
gezamenlijk de laatste 20 kilometer 
af. Tussen 12.45 en 13.30 uur zal het 
konvooi het terrein van APM Termi-
nals oprijden.
 
EcoTwin
Twee van de zes deelnemende mer-
ken deden al eerder proeven met 
zelfrijdende trucks op de openbare 
weg in Nederland. Scania was dus 
de eerste, DAF volgde in maart 2015 
met een demonstratie in Helmond 
van EcoTwin, twee coöperatief, op 
korte afstand van elkaar rijdende 
trucks. Voor Scania bleef het tot nu 
toe bij die ene keer. Behalve de deel-
name aan de ETPC heeft het merk 
vooralsnog geen concrete plannen 
om meer proeven in Nederland te 
houden met platooning. Bij DAF ligt 

dat anders. Een woordvoerder laat 
weten dat de truckbouwer nadien 
meerdere tests op de openbare weg 
heeft gehouden in zowel Nederland 
als België. DAF werkt binnen het 
EcoTwin-project samen met TNO, 
chipfabrikant NXP en consultancy-
bedrijf Ricardo. De mogelijkheden 
om in Europa tests te houden met 
platooning op de openbare weg ziet 
dit consortium graag verruimd. Met 
hun deelname aan de ETPC willen 

de bedrijven dit punt onder de aan-
dacht brengen bij de Europese poli-
tiek. Na de proef in Helmond gaf het 
consortium aan plannen te hebben 
voor praktijktesten met EcoTwin in 
het havengebied van Rotterdam. 
Programmamanager automatisch 

Vijftien trucks van zes merken doen mee aan de European Truck Platooning Challenge. De platoons komen woensdag 6 april aan op de Maasvlakte II. Foto: DAF Trucks
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Nieuwe kolencentrale op de 

Maasvlakte moet kloppend 

hart worden van ‘Energy 

Hub West’ http://www.

energieactueel.nl

@nrgtransition

It’s time! @PortXLRotterdam 

is started with 12 amazing 

#startups in #Rotterdam 

@Imluizgomes 

Spin in het web van 

zeehavens en ijverige regio. 

Managing director Van den 

Ende in beeld @RegioZwolle 

http://buff.ly/1MlKZno  

#zwolle @PortofZwolle  

Scheepsrederijen, oa MAersk 

pleitten voor broeikasgasre-

ductie 20% in 10 jaar. 

Eindelijk ook hier stappen 

vooruit. @ralphbrieskorn   

Brabant is volop in bewe-

ging! Lees de facts & fi gures 

uit de ‘transport en logistiek 

special’ van @RegioBusiness 

via http://bit.ly/1RmULm4

@LogistiekNOB  

In Polen om met twee 

Poolse collega ministers te 

overleggen over havens, 

binnenvaart en transport. 

Ook ter voorbereiding van 

de EU raden. 

@MelanieSvH  

 ‘Logistiek wordt steeds 

vaker ingezet als marketing-

tool’ #efulfi lment @NTnl 

Britse richtsnoer transport 

gevaarlijke stoffen geactua-

liseerd http://bit.ly/1St7OVD

@gevaargoed  

 E-fulfi lment: de opkomst 

van precisielogistiek 

 Het opvallendste nieuws 

volgens Marjolein 

Warburg, RPPC

 Rechtszaak Samskip 

tegen Kloosterboer om 

kartelzaak

 ‘Wij helpen onze klanten 

de wereld te veroveren’

 Miljoenenboetes voor 

koel/vrieskartel 

 OM volhardt in claim Van 

den Nieuwenhuyzen

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://relatie tot truck platooning en de 
impact op het overige wegverkeer.’
 
Uniforme normen
Van de aan de ETPC deelnemende 
trucks leggen die van Scania de 
langste afstand af, ruim 2.000 kilo-
meter. Het konvooi van de Zweedse 
fabrikant vertrok afgelopen dinsdag 
(29 maart) vanaf de hoofdvestiging 
in Södertälje. Via Denemarken, 
Duitsland en België platoonen de 
drie vrachtwagens naar Nederland. 
De trucks houden onder meer tus-
senstops bij de Scania-fabriek in 
Zwolle en het circuit van Zolder in 
België. ‘Het konvooi komt 2 april in 
Zwolle aan en zal daar dit weekend 
blijven’, vertelt een woordvoerder 
van het merk. ‘Dinsdagochtend 5 
april houden wij daar voor een 
groep klanten een presentatie over 
platooning. Daarna rijden de trucks 
door naar Rotterdam. In Zolder 
vindt eveneens een presentatie 
plaats en kunnen klanten op het cir-
cuit meerijden met het platoon. 
Scania ziet de ETPC als een goede 
kans om Europeanen bewust te ma-
ken van de voordelen van pla-

tooning. Jonas Hofstedt, hoofd ont-
wikkeling aandrijfl ijnen, zegt 
daarover: ‘Geautomatiseerde kon-
vooien kunnen zorgen voor veiliger 
verkeer, effi  ciënter transport en een 
betere verkeersdoorstroming. Met 
onze deelname willen we duidelijk 
maken dat er uniforme normen 
voor supportsystemen nodig zijn en 
een gemeenschappelijke Europese 
wetgeving om konvooirijden op 
grote schaal mogelijk te maken.’
Ook de trucks van Volvo zijn al on-
derweg naar Rotterdam. Zij vertrok-
ken eveneens op 29 maart. Rond de 
start in Gotenburg werd een semi-
nar gehouden over platooning en 
autonoom rijden. Onderweg doet 
het Volvo-konvooi een soortgelijk 
seminar aan in het Belgische Vil-
voorde. Dat vindt plaats op 5 april. 
Dat is tevens de dag waarop de an-
dere vier merken beginnen aan hun 
aandeel van de challenge. DAF en 
Iveco zetten ieder twee trucks in en 
vertrekken beide vanuit België. De 
route van DAF begint in Westerlo, 
die van Iveco in Brussel. Het kon-
vooi van MAN rijdt vanuit München 
naar Rotterdam. De drie trekker-

opleggers van Mercedes-Benz be-
ginnen hun reis in Stuttgart. ‘Het 
bijzondere aan ons span is dat de 
eerste truck ook volledig autonoom 
kan rijden en dat waarschijnlijk ook 
zal doen tijdens de challenge’, ver-
telt een woordvoerder van Merce-
des-Benz. ‘In de omgeving van 
Stuttgart doen we sinds vorig jaar al 
proeven met autonome trucks op 
de openbare weg.’
 
Begeleiding op afstand
De zes platoons rijden in principe 
zelfstandig, dat wil zeggen zonder 
begeleidende voertuigen van bij-
voorbeeld Rijkswaterstaat, naar het 
verzamelpunt in de Botlek. Op 6 
april rijdt wel een weginspecteur 
van die dienst mee met de konvooi-
en. ‘Dat zal op ruime afstand zijn’, 
meldt de RDW. ‘Maar dichtbij ge-
noeg om maatregelen te kunnen ne-
men als er onveilige situaties ont-
staan door belangstelling van de 
andere weggebruikers of persactivi-
teiten. Ook is er voor de deelnemers 
een centraal telefoonnummer 
opengesteld waarmee zij contact 
kunnen opnemen met een verkeers-

leider. Als er zich bijvoorbeeld ern-
stige verstoringen voordoen op een 
route kan de wegverkeersleider een 
alternatieve route adviseren. Op de 
omleidingsroutes mogen de mer-
ken niet platoonen omdat de ont-
heffi  ng daar niet geldig is.’ In het ge-
val van gladheid of slecht zicht, 
minder dan 200 meter, mag er even-
eens niet autonoom gereden wor-
den. De trucks mogen alleen platoo-
nen als zij op de rechterbaan rijden. 
Als ze moeten voorsorteren of uit-
wijken naar links dienen ze het pla-
toon tijdelijk te verbreken.
Om platooning ook na april op de 
(Europese) politieke agenda te hou-
den, willen het ministerie van Infra-
structuur en Milieu en Rijkswater-
staat pilots opzetten om truck 
platooning op de openbare weg ver-
der te kunnen testen. Volgens bran-
chevereniging Transport en Logis-
tiek Nederland is de overheid 
daarvoor op zoek naar transporteurs 
en verladers die grote goederenstro-
men over vaste trajecten vervoeren, 
bij voorkeur hoofdwegen. Bedrijven 
die daaraan willen deelnemen, kun-
nen zich richten tot TLN.

Vaart maken met

KONVOOIEN  Onderweg naar Maasvlakte

truck
platooning
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DUITS-NEDERLANDSE 
LOGISTIEK CONFERENTIE 
12 APRIL
Hét internationale congres voor 

beslissers in de Duits-Nederlandse 

logistiek. In het programma is zowel 

ruimte voor actualiteit als voor visie 

en strategie. Locatie: Duisburg. 

• nieuwsbladtransport.nl/events 

TRANSPORT OF THE FUTURE
14 APRIL
Staat duurzaamheid hoger op de 

agenda dan doorvoer voor havens? 

Gaan schepen autonoom varen? Of 

nemen drones het transport over? 

Trends die het transport over water 

in de toekomst beïnvloeden. 

• pianc.nl/nieuws

HAVENCONGRES 
14 APRIL
Creating business is het thema van 

dit congres. Met een aantal CEO’s 

als sprekers en natuurlijk met Allard 

Castelein (Havenbedrijf Rotterdam), 

Steven Lak (Deltalinqs) en Adriaan 

Visser (wethouder). 

• havencongres.nl

MARITIME INDUSTRY 
DUITSLAND 
19 APRIL
De Nederlandse vakbeurs Maritime 

Industry breidt in 2016 uit met een 

editie in Duitsland. Nederland 

speelt een fundamentele rol in de 

Duitse binnenscheepvaart. 

• messe-hal.de

PORTS IN THE CLOUD 
19 APRIL
Nieuwe technieken voor de slimste 

haven. Met excursie naar APMTR en 

MV2. Het jaarcongres geeft de stand 

van zaken van automatiserings-

projecten voor transportsystemen 

en de distributieketen. 

• informaxx.eu/ports-cloud

AGENDA

voor vervoer in Duitsland en Oos-
tenrijk, maar ook in België zullen 
cabinekastjes worden geïntrodu-
ceerd die ‘interoperabel’ zijn. Je 
kunt er straks ook mee naar Spanje, 
Duitsland, Oostenrijk en Polen. Dat 
is precies wat de Europese Com-
missie wil bereiken.

Waarom betalen alleen vrachtau-
to’s in België tol?
De achtergrond daarvan is wat ge-
compliceerder dan de techniek van 
het tolsysteem. Om te beginnen is 
het klaarblijkelijk moeilijk om alle 
weggebruikers voor hun feitelijke 
gebruik aan te slaan. In Duitsland 
was het begin deze eeuw bovendien 
een politiek taboe om ook over een 

kilometerheffi  ng voor personenau-
to’s te praten. Er zijn veel meer per-
sonenauto’s op de weg dan trucks. 
Vrachtverkeer richt echter, per 

voertuig gerekend, een schade aan 
wegen aan die wel een factor veertig 
groter kan zijn dan die van een 
‘luxewagen’. In Nederland is een 

discussie gevoerd over een kilome-
terheffi  ng voor alle gemotoriseerde 
verkeer. Die is indertijd om politie-
ke redenen afgekapt, maar mede 

omdat de heffi  ngskosten te hoog 
zouden oplopen in vergelijking met 
de opbrengst. In België hebben de 
wegvervoersorganisaties dit onder-

werp de afgelopen jaren eveneens 
op de kaart gezet. Het zijn immers 
nauwelijks vrachtauto’s, maar voor-
al personenauto’s die de fi les ver-
oorzaken, is hun redenering. De 
nieuwe tol zal de fi les dan ook niet 
noemenswaard verminderen, maar 
hooguit de vloot van vrachtauto’s in 
België iets schoner maken. Dat was 
ook het eff ect van de Duitse Maut.

Gaan we in Europa over tien jaar 
allemaal volgens het beginsel ‘de 
gebruiker/vervuiler betaalt’ per ki-
lometer afrekenen voor ons wegge-
bruik?
Lastige vraag. Je kunt zeggen dat de 
Duitse, Oostenrijkse, Zwitserse, 
Poolse en andere systemen in tech-

TOL  Geluidshinder wordt nog weinig verdisconteerd in kilometerheffi ngen voor het wegvervoer

Zeven vragen over de opmars van   

Eén systeem voor alle Europese auto’s 

is mogelijk, maar het ligt gevoelig.

FOLKERT NICOLAI

Ook in België moet nu de kilome-
terheffi  ng worden betaald. Dat is 
het Europese voorland. Zeven vra-
gen (en antwoorden) over de tol.

De dag is daar. Per 1 april betalen 
vrachtauto’s in België voor hun wer-
kelijk gereden kilometers. Ze beta-
len dus ook voor de werkelijke scha-
de die ze aan het wegdek aanrichten 
en voor de mate van milieuvervui-
ling die ze veroorzaken. De kilome-
terheffi  ng is volledig in lijn met wat 
de Europese Unie liefst in heel Eu-
ropa zou bereiken: de gebruiker, de 
vervuiler betaalt. Zeven vragen en 
antwoorden over tol in ons wereld-
deel.

Wordt met de Belgische kilometer-
heffi  ng weer een lapje aan het Eu-
ropese ‘patchwork’ van tolsyste-
men toegevoegd?
Zelfs drie lapjes. De kilometerhef-
fi ng pakt voor de gemiddelde ver-
voerder in Vlaanderen en Wallonië 
ongeveer gelijk uit, maar is in Brus-
sel veel hoger. Dat strookt met het 
principe van de Europese Commis-
sie: je moet in dichtbevolkte en ver-
keersintensieve gebieden een hoger 
tarief kunnen rekenen. Evengoed 
zou je dat dan ook in bijvoorbeeld 
Antwerpen, Luik of Charleroi moe-
ten doen. Wie daar de weg op gaat, 
draagt onmiddellijk bij aan opstop-
pingen. Een veewagen in een ruraal 
gebied in Henegouwen doet dat 
niet. Ooit zullen we misschien zo 
verfi jnde tolsystemen hebben dat 
we die veewagen korting kunnen 
geven en fi leverkeer extra kunnen 
belasten. Technisch zou dat nu al 
kunnen.

Verschilt de manier van tolheffi  ng 
in België sterk van die in andere 
Europese landen?
Helemaal niet. België heeft, net als 
eerder bijvoorbeeld Zwitserland, 
Oostenrijk en Polen, de kunst afge-
keken van Duitsland, dat in 2005 
zijn ‘Maut’ voor vrachtverkeer in-
voerde. Het systeem is in wezen 
simpel en heeft zich inmiddels ook 
bewezen: in trucks wordt een kastje 
ingebouwd, de on-board unit, dat 
registreert hoeveel kilometer wordt 
gereden over tolplichtige wegen. 
Dat kastje kan ook exact vertellen 
wat de milieuklasse (Euronorm) 
van het voertuig is en dus voor meer 
vervuilende trucks een hoger tarief 
berekenen. Zulke on-board units 
kunnen technisch zelfs perfect voor 
gebruik in meer landen worden ge-
produceerd. Dat is al heel normaal 
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Iwan te Winkel, 
directeur 

logistiek bij 

Raab Karcher, is 

verkozen tot 

Logistiek 

Manager van 

het Jaar. 

Volgens de jury is hij een echte 

‘game changer’. Te Winkel (41) 

gooide hoge ogen met het 

Leanworks concept van Raab 

Karcher. Hij liet fi nalisten Carin 
Hendriksen (Omron) en Eric 
Ermstrang (Philips Health 

Systems) achter zich. De award 

voor Jong Logistiek Talent is voor 

Stefan Kleijngeld, manager 

logistics bij WP Haton. 

Erik Schiphorst 
is per 1 april de 

nieuwe 

algemeen 

directeur van 

de Nijhof-Was-

sink Groep. Hij 

volgt Albert 
Hendrikse op, die enige tijd 

geleden al had aangegeven een 

stap terug te willen doen. Wel 

blijft Hendrikse lid van de 

groepsdirectie en zal hij de 

Nijhof-Wassink bedrijven in Polen 

en speciale projecten aansturen. 

Schiphorst is sinds februari 2014 

als algemeen directeur van de 

Nijwa Groep en VB Trailerbouw 

werkzaam bij de Nijhof-Wassink 

Groep. Voorheen bekleedde hij 

diverse directie functies bij onder 

andere Volvo Trucks Nederland en 

TVM. In zijn 

nieuwe functie 

stuurt Schip-

horst ook het 

management 

van de trans-

porttak van de 

Nijhof-Wassink 

Groep aan. Hierdoor draagt 

Freddy Nijhof (foto linksonder) 

zijn taken als managing director 

van Nijhof-Wassink aan Schip-

horst over. Nijhof blijft als 

president-commissaris aan de 

Nijhof-Wassink Groep verbonden. 

Geert Gekiere 

is benoemd tot 

managing 

director en 

operations 

director van 

Euroports 

België. Gekiere 

fungeerde sinds augustus 2015 al 

als interim managing director na 

het vertrek van Paul Jacob Bins. In 

zijn nieuwe rol zal Gekiere twee 

functies combineren. Naast de rol 

van managing director, zal hij ook 

de leiding hebben over de 

terminalactiviteiten. Gekiere 

werkt sinds 2012 bij Euroports 

België, als fi nancieel directeur. 

Met ingang van 

1 juni is René 
van der Plas 
benoemd tot 

directeur Port 

of Rotterdam 

International 

(PORint), 

waarin de buitenlandactiviteiten 

van het Havenbedrijf Rotterdam 

zijn ondergebracht. Hij volgt 

Roger Clasquin op die algemeen 

directeur van de Steder Group in 

Rotterdam wordt. Van der Plas 

(50) werkte binnen het Havenbe-

drijf als projectdirecteur Maas-

vlakte 2 en was de afgelopen 

twee jaar verantwoordelijk voor 

het spoorprogramma. Het 

spoordossier komt onder verant-

woordelijkheid van COO Ronald 
Paul, die al verantwoordelijk was 

voor binnenvaart en weg.

PERSONALIA

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

nische zin aantonen dat zoiets wel 
zou kunnen. De Europese Commis-
sie wil die kant zeker ook uit, liefst 
met één overkoepelend systeem dat 
de heffi  ng naar plaats, tijd en mate 
van vervuiling en geluidshinder kan 
meten en afrekenen. De autoindus-
trie is hier ook wel klaar voor, want 
die wil natuurlijk best de benodigde 
voertuigen en systemen leveren. 
Het is ook niet moeilijk alle in Eu-
ropa geregistreerde voertuigen, zo-
wel voor vracht- als voor personen-
vervoer, uit te rusten met een 
gestandaardiseerde on-board unit. 
Daarmee kunnen we ook steeds 
meer aspecten van het autogebruik 
gedetailleerd in rekening brengen: 
feitelijk weggebruik in kilometers, 

tijdstip van verplaatsing, uitstoot 
van broeikasgassen en lawaai. Nog 
niet opgelost, en misschien nauwe-
lijks oplosbaar, is het privacyvraag-
stuk. Hoewel we Europa volbouwen 
met beveiligingscamera’s, ligt de re-
gistratie van de ‘whereabouts’ van 
voertuigen met interne middelen 
nog steeds gevoelig. In het vracht-
vervoer is dat niet zo’n probleem – 
elke truck moet een tachograaf aan 
boord hebben –, maar de burger wil 
liever niet dat autoriteiten precies 
weten waar hij/zij zich, getuige de 
on-board-gegevens van zijn auto, 
de afgelopen dagen heeft opgehou-
den.

Komt er ook een ‘kilometerheffi  ng’ 

 de Europese tol

Illustratie: Edward Ouwerkerk

voor bijvoorbeeld spoorvervoer en 
binnenvaart?
Voor het spoorvervoer is die er al 
lang. Spooroperators betalen een 
gebruikersvergoeding die wordt be-
rekend voor het aantal kilometers 
treinpad waarvan ze gebruikmaken. 
Die vergoeding kun je gemakkelijk 
diff erentiëren naar type trein, ge-
wicht per as, uitstoot van broeikas-
gas en geluidshinder. Pogingen om 
ook de binnenvaart voor het feitelij-
ke gebruik van infrastructuur – 
vaarwegen, bruggen, sluizen – te la-
ten betalen, liggen iets gevoeliger. 
Met een zeilbootje of motorjacht 
gooi je een munt in een klomp bij de 
brugwachter, maar het Verdrag van 
Mannheim verbiedt elke tol voor 
het goederenvervoer over het bin-
nenwater van de Rijn en andere 
Midden- en West-Europese rivie-
ren. Natuurlijk betaalt de binnen-
vaart via de belastingen wel mee aan 
de instandhouding van de Europese 
vaarwegen, maar vooralsnog niet 
door een directe betaling per afge-
legde kilometer.

Geluidshinder wordt nog weinig 
verdisconteerd in kilometerheffi  n-
gen voor het wegvervoer, is het niet?
Bijna niet. We kennen, onder meer 
in de Benelux, wel subsidies voor 
het gebruik van minder lawaaiïge 
wegvoertuigen. Dat zijn voertuigen 
die in Nederland bijvoorbeeld aan 
de PIEK-normen voldoen. In de Be-
nelux en Duitsland zijn er ook be-
lastingvoordelen voor treinen die 
uitgerust worden met geluidsarme-
re remschoenen. Oostenrijk heeft 
voor het wegvervoer dit jaar een pri-
meur: het land gaat de geluidshin-
der door trucks tot een medebepa-
lende factor voor het tarief van de 
kilometerheffi  ng maken. Het wordt 
interessant hoe Oostenrijk lawaai 
door vrachtverkeer straks laat mee-
wegen in het totale Maut-tarief.

Zal ook Nederland de kilometerhef-
fi ng invoeren?
De vraag is alleen: wanneer? Neder-
land zal niet de ambitie hebben een 
Europese enclave te worden. De 
VVD heeft van vorige plannen voor 
een kilometertol radicaal afstand ge-
nomen en de huidige regeringspart-
ner, de PvdA (vóór heffi  ng), heeft de 
kwestie van betaling voor het feite-
lijk weggebruik maar even niet aan-
gekaart. Toekomstige regeringscom-
binaties zullen naar de rest van 
Europa kijken en vaststellen dat een 
kilometerheffi  ng toch wel een eerlij-
ke manier is om de prijs van het weg-
gebruik rechtstreeks en evenredig bij 
de gebruiker te leggen.
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QUOTE VAN DE WEEK

Edwin de Jong, oprichter van FietsUniek.nl, 
tijdens het e-fulfi lment congres.

We hebben een 
omzet van 
5 miljoen euro, 
maar ik woon 
nog thuis.

COLUMN

Van sommige berichten schrik je. VCK in Rotterdam woog 240 
containers en stelde daarbij vast dat hun werkelijke gewicht 
gemiddeld 14% afweek van het opgegeven gewicht. Sommigen 
zullen zeggen: als dat nou alles is... Terroristische aanslagen in 
Brussel en Lahore, de onstuitbare opmars van Donald Trump, 
het aanhoudende onvermogen van de Europese Unie om het 
vluchtelingenvraagstuk goed en rechtvaardig aan te pakken. 
Maar meneer de columnist moet zo nodig beginnen over het 
gewicht van containers die te zwaar of te licht de zee op gaan.

Ja, dat moet. We hebben hier te maken met een vrij eenvoudig 
oplosbaar vraagstuk. Als we met ons allen aan die oplossing 
werken, voorkomen we dat slecht beladen containerschepen 
bij windkracht 7 kopje onder gaan. Ik bepleit hier niet dat alle 
uitgaande containers per stuk worden gewogen. Er zijn immers 
ook methoden om het gewicht te berekenen door een goede 
schatting te maken van de inhoud en het soortelijk gewicht 
van elke deellading die er in gaat. Die methoden worden ook 
toegelaten bij de invoering van de nieuwe weegplicht, op 1 juli 
van dit jaar.

Op grond van deze weegplicht mag het werkelijke gewicht van 
een container met inhoud slechts 5% afwijken van wat er in de 
ladingdocumenten staat. De VCK-proefweging toont aan dat 
we er met de pet naar gooien. Nu weet ik ook wel dat gewichts-
afwijkingen elkaar op een schip uitmiddelen. Een te zware 
container komt aan bakboord te staan en een te lichte aan 
stuurboord. Bij de volgende rij zal dit andersom gebeuren en is 
er dus niet zoveel aan de hand. Het risico wordt netjes over het 
schip verdeeld en neemt daardoor af.

Maar als je containers ter vervoer aanbiedt die gemiddeld 9 
procentpunten in gewicht afwijken van de norm, neem je toch 
wel een enorme gok met de stabiliteit. Een correcte stuwage 
wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. Ik hoor de tegenstanders 
van de weegplicht alweer: de logistieke keten wordt erdoor 
verstoord. Ach, werkelijk? Zullen we eens kijken naar de versto-
ringen die optreden als ladingen of zelfs hele schepen verloren 
gaan? Daarom schrik je als bij feitelijke weging in de Rotter-
damse haven blijkt dat we ons massaal geen barst van de regels 
aantrekken. En, toegegeven, het Grote Wereld-nieuws is nog 
veel verontrustender. Maar waarom zouden we om te begin-
nen niet gezamenlijk een probleem aanpakken waarvoor we de 
patentoplossing wél hebben?

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Container op dieet

Sea-Land wil het marktaandeel op 
de trade tussen Europa en het Verre 
Oosten verdubbelen van nu 2,5% 
tot 5%. Howard Lamb, marketing 
manager voor de Midden- en Verre-
Oostendiensten, heeft dit bekend-
gemaakt tijdens een presentatie 
van het nieuwe vaarschema op het 
Verre Oosten van de Amerikaanse 
lijn aan boord van de gloednieuwe 
‘Sea-land Endeavour’.

Volgens Lamb hoeft dat streven 
niet te leiden tot extra druk op de 
markt, waar de concurrentie nu al 
moordend is. ‘De markt groeit jaar-
lijks nog steeds met meer dan 10%. 
Dat moet ons in staat stellen onze 
ambitie te realiseren, zonder al te 
veel mensen te verontrusten.’ Vol-
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Sea-Land: groei in China-verkeer
23 maart 1996

gens hem is Sea-Land er niet op uit 
om het tariefniveau verder onder 
druk te zetten, maar heeft hij ook 
niet de illusie dat de tarieven zullen 
aantrekken. ‘We hopen op een sta-
bilisatie dit jaar. Wellicht dat er vol-
gend jaar herstel mogelijk is’, aldus 
Lamb.

Vaarschema
Sea-Land verdubbelt in de loop van 
het jaar de teu-capaciteit van ruim 
2500 teu per week tot 5200, ver-
deeld over vier strings, die elk een 
afvaart per week bieden. Het vaar-
schema vloeit voort uit de wereld-
wijde samenwerking met Maersk. 
Die gaat in mei van start, maar het 
zal tot juni duren voor de schema’s 
in elkaar zijn geschoven. 

(kosten voor de koper) verstuurd.
Hoewel Nieuwsblad Transport zeker 
niet wil pleiten voor het verzenden 
van woonkamertijgers via pakket-
diensten, is het boeiend om op te 
merken dat het in het geval van 
Cupcake wel een bestelling betrof 
die doet denken aan de gemiddelde 
Marktplaatszending. Cupcake reis-
de namelijk samen met een partij 
dvd’s van Cornwall naar West Sus-
sex. Toen het pakketje uiteindelijk 
werd uitgepakt, werd Cupcake ge-
vonden. Dankzij een geïmplanteer-
de chip met adresgegevens kon de 
siamees worden terugbezorgd.
De kat was volgens de direct geraad-
pleegde dierenarts weliswaar ge-
schrokken en uitgedroogd, maar 
maakte het verder goed. Baasje Julie 
Baggott noemt het ‘een wonder’ dat 
Cupcake de tocht heeft overleefd.

MELS DEES

Een kat drogen in een magnetron 
heeft doorgaans desastreuze ge-
volgen. De vraag of poezen een 
reis per pakketpost wel overleven 
is nu ook beantwoord.
 
Bioloog en schrijver Midas Dekkers 
weet waarom dode katten soms zo 
wit zijn en lekker ruiken: de trouwe 
huisdieren overleefden de 1200 toe-
ren per minuut in de wasmachine 
niet. Maar dankzij Ariel of Omo 
bleef de vacht zacht, de geur lekker 
en de kleur wit.
Of Julie Baggott eerder deze maand 
wanhopig heeft gezocht in de droog-
trommel is niet bekend – wel dat de 
kat des huizes, luisterend naar de 
naam Cupcake, acht dagen zoek 
was. Baggott had geen idee waar 

haar huisdier heen was en verkeer-
de in alle staten. Uiteindelijk bleek 
dat de Engelse kat een acht dagen 
durend avontuur bij de posterijen 
overleefde. Het huisdier was onop-
gemerkt in een pakketje gekropen 
dat haar baasje op het punt stond te 
versturen, schrijft de BBC.
Hoewel Google doorgaans inzicht 
verschaft in ook het meest absurde 
gedrag van mensen, levert de zoek-
term ‘poes versturen per post’ voor-
alsnog alleen hits op met ansicht-
kaarten met poezen, en tips om 
kattenvoer en kattensnoepjes leuk 
te verzenden rond dierendag. 

Zelf ophalen
Ook de vele Poekies en Mimi’s die 
op Marktplaats.nl worden aangebo-
den, dienen doorgaans opgehaald te 
worden. Ze worden niet per TNT 

2 maa de

Niet op kantoor? 
Lees NT online.

RETOUR  Huisdier met dvd’s in poststuk verstuurd
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Kat in postpakket
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