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PROEVEN  Noorwegen wil eerste vlaggenstaat zijn die onbemande zeescheepvaart toestaat

ROB MACKOR

Na de weg en de lucht wordt ook 
het water het domein van onbe-
mand transport. Grootste obsta-
kel is de regelgeving, die dat nu 
nog expliciet verbiedt.

Zowel in Nederland als in België 
zijn proeven in voorbereiding met 
onbemand vervoer in de binnen-
vaart. In Vlaanderen wordt er vol-
gend jaar een  gehouden op de Dam-
se Vaart tussen Brugge en het 
Nederlandse Sluis. Die volgt op een 
wedstrijd voor universiteiten eer-
der dit jaar, die werd gewonnen 
door een team uit Leuven met ‘een 
autonoom navigerend vaartuig’.
Die wedstrijd en proef worden ge-
steund door de liberale Vlaamse mi-

regelgeving als in internationale 
verdragen. In juridische conventies 
als de The Hague-Visby Rules, 
wordt de reder bijvoorbeeld ver-
plicht om zijn schip naar behoren te 
bemannen. Ook allerlei IMO-ver-
dragen bevatten bepalingen ten 
aanzien van bemanningen. Aanpas-
sing daarvan zal een proces van lan-
ge adem zijn.
Intussen experimenteert de Ameri-
kaanse marine al volop met ‘varen-
de drones’, zoals de trimaran ‘Sea 
Hunter’ van defensiebouwer Lei-
dos. Die is uit glasfi ber opgetrokken 
en moet vanaf de wal aangestuurd 
zeventig dagen onafgebroken op 
onderzeeboten kunnen jagen. Lei-
dos maakte deze week bekend dat 
een eerste serie proefvaarten met 
succes is afgerond.

direktoratet heeft vorig jaar al als 
harde doelstelling geformuleerd dat 
Noorwegen de eerste vlaggenstaat 
moet worden met  onbemande zee-
scheepvaart.
Een topambtenaar van die dienst 
stelt dat onbemande scheepvaart 
veel veiliger is, aangezien nu nog 
80% van de ongevallen op zee voort-
vloeit uit menselijke fouten. Hij 
noemt het verder een volgende stap 
in een proces dat al eeuwen aan de 
gang is: ‘In 1850 had een schip een 
bemanning van gemiddeld 250 kop-
pen. Nu zijn dat er nog vijftien.’
Te verwachten valt dat de techniek 
veel sneller zal voortschrijden dan 
de regelgeving. Zowel in de binnen-
vaart als in de zeevaart is onbemand 
vervoer in vrijwel alle gevallen ex-
pliciet verboden, zowel in nationale 

nister van Mobiliteit Ben Weyts. Hij 
verwacht dat onbemand varen de 
concurrentiekracht van de binnen-
vaart zal  versterken en meer lading 
naar het water zal aantrekken.
Ook Rijkswaterstaat in Nederland 
zint op proeven met onbemand va-
ren op de binnenwateren, maar 
heeft nog geen concrete projecten 
aangekondigd. De dienst denkt wel 
dat de invoering van de ‘autopilot’  
de effi  ciency en de veiligheid in de 
binnenvaart bevordert en de door-
stroming verbetert.

Noorwegen
Bij de Vlaamse proef is ook het 
Noorse Marintek betrokken, dat al 
jaren onderzoek doet naar het ‘ro-
botisering’ van de scheepvaart. Dat 
is geen toeval. Het Noorse Sjøfarts-

De ‘Sea Hunter’ heeft al met succes een serie proefvaarten afgerond. Het futuristische vaartuig kan zeventig dagen op zee blijven zonder te hoeven bunkeren.  Beeld: DARPA

Invoering onbemand 
varen kwestie van tijd

Directielid Dick van den Bosch 

(58) is per 15 juli vertrokken als 

bestuurder bij verladersorga-

nisatie EVO. Dat blijkt uit de 

inschrijving van de belangenbe-

hartiger bij de Kamer van Koop-

handel. Ook insiders melden zijn 

vertrek, terwijl hij in een interne 

mail zou hebben aangegeven na 

31 jaar nieuwe uitdagingen te 

willen zoeken. Andere bronnen 

spreken over een ruzie over de 

nieuwe honorering van de di-

rectie als reden voor zijn vertrek. 

EVO weigert elk commentaar 

op zijn vertrek. Machiel van der 

Kuijl en Bart Jan Koopman vor-

men nu de EVO-directie..

Directielid EVO met 
stille trom vertrokken
VERLADERS 

% van het 

logistieke 

vastgoed in 

Nederland 

stond in 

het tweede kwartaal leeg. Dat 

is een ongekend laag percenta-

ge, zegt vastgoedadviseur CBRE. 

Er is grote vraag naar extra 

grote objecten, maar gereed 

aanbod is er weinig. Wel wordt 

er fors bijgebouwd. De opname 

was overigens in het eerste 

kwartaal veel groter dan in het 

tweede. Veel nieuwbouw zit er 

ook in de ‘pijplijn’.

Logistiek vastgoed
staat amper leeg

H.Essers heeft een belang van 

51% genomen in Hospital Logis-

tics. De verkopende partij is het 

Universitair Ziekenhuis Leuven. 

Hospital Logistics was een joint 

venture van UZ Leuven en Bom-

afi n, tot Bomafi n zijn belang 

overdeed aan UZ Leuven. Met 

de overname van het bedrijf, 

dat over vier distributievesti-

gingen in Nederland beschikt, 

versterkt H.Essers zich in de 

zorg- en hospitaallogistiek. Het 

krijgt nu behalve een aantal zie-

kenhuizen ook het Rode Kruis 

Vlaanderen als klant.

Overname H.Essers
in zorglogistiek
WEGVERVOER
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Tarieven hebben 
de bodem bereikt

Ruimere jas voor 
modelogistiek

Wordt 2016 jaar 
van de omslag? 
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POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 77 mensen op de stelling van 19 juli

EMIRATES PROBEERT EEN TARIEFSVERHOGING IN DE MARKT AF TE DWINGEN 

NIEUWE POLL  Onbemand varen is een slecht idee

12%

22%

25%

41%

Prima. De prijserosie moet een halt worden toegeroepen 

Eindelijk. Een marktleider durft zijn nek uit steken 

Geen schijn van kans. Kijk naar de containervaart 

Schijnheilig. Emirates is zelf begonnen met stuntprijzen 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

KLM Cargo heeft samen met de vrachtdivisie van Schiphol en 
de bloemenveiling FloraHolland het initiatief genomen om te 
komen tot een Holland Flower Alliance. De drie partijen gaan 
de krachten bundelen op het gebied van de bloemenlogistiek 
en nodigen andere zogeheten ketenspelers uit om mee te doen. 
Daarmee willen de bedrijven dat de regio Schiphol ‘de positie 
als wereldmarktleider’ in de sierteeltlogistiek behoudt en wel-
licht uitbouwt. 

Dat initiatief is toe te juichen. Er zijn namelijk voldoende ka-
pers op de kust die een einde willen maken aan de Nederlandse 
dominantie in de sierteeltlogistiek. Niet alleen is er de concur-
rentie van de omliggende luchthavens, zoals Luik en Brussels 
Airport, maar ook het reefervervoer. Vooral die laatste sector 
heeft de laatste tijd, vreemd genoeg ook met actieve hulp van 
FloraHolland, een inhaalslag gemaakt op het gebied van het 
intercontinentaal bloemenvervoer. Vanuit Afrika wil dat overi-
gens nog niet lukken, maar vanuit Latijns-Amerika gaan steeds 
meer bloemen in reefercontainers naar Europa.

Daarnaast heeft datzelfde FloraHolland al eerder gewaar-
schuwd voor de matige kwaliteit van het luchtvrachtvervoer als 
het om bloementransport gaat. Dat werd nog eens gekoppeld 
aan een onderzoek van Buck Consultants (in opdracht van het 
veilingbedrijf en Schiphol Cargo) waarbij er op een aantal be-
langrijke vrachtcorridors van Schiphol door de afbouw van de 
vrachtvloot van Martinair ondercapaciteit werd geconstateerd. 

Vooral die laatste kritiek was vanaf begin van dit jaar aanlei-
ding tot een stevige  discussieronde tussen de bloemenveiling, 
Schiphol en KLM. Het positieve resultaat van dat overleg was 
uiteindelijk dat de partijen niet langer over maar met elkaar 
zijn gaan praten en tot de slotsom zijn gekomen – rijkelijk laat 
misschien - om samen de slagkracht van Schiphol verder te 
ontwikkelen op het gebied van de bloemenlogistiek.

Voor KLM Cargo zit de winst van dit nieuwe initiatief vooral in 
het feit dat het capaciteitsverlies bij Martinair defi nitief van het 
klachtenlijstje van FloraHolland is verdwenen. Alleen verla-
dersorganisatie EVO lijkt op dat terrein de eenzame strijd nu 
nog voort te zetten. 

Schiphol en FloraHolland kunnen daarnaast garen spinnen bij 
een betere vrachtafhandeling en logistiek bij de airlines. Daarbij 
moet nog wel worden afgewacht of de drie actiepunten uit het 
initiatief - standaardisering van de verpakkingen, een database 
voor de bloemensector en een gemeenschappelijke  promotie 
- vruchten zullen dragen. Het feit dat er geen harde deadlines 
zijn gesteld, is hier een gemis. Uit de verschillende commenta-
ren blijkt ook dat de partijen nog in werkgroepen een tijdspad 
en de haalbaarheid van de plannen moeten bepalen. Voorlopig 
lijkt het initiatief dan ook allereerst bedoeld als een schot voor 
de boeg richting de concurrentie.
 
Daarbij komen we ook direct bij het laatste punt waar de al-
liantie helemaal geen antwoord op heeft: de luchtvaartpolitieke 
toegankelijkheid van Schiphol voor andere bloemenvervoer-
ders. Zo werd Lufthansa jarenlang de voet dwars gezet op 
Schiphol, terwijl het niet voor niets is dat een vrachtmaat-
schappij als Ethiopian Cargo, afkomstig van het derde rozen 
exportland van de wereld, op de luchthavens van Luik en Brus-
sel zit. Het zou niet uit capaciteitsoverwegingen, maar juist uit 
strategisch oogpunt handig zijn om ook deze maatschappij aan 
Schiphol te binden. 

JOHN VERSLEIJEN
redactie@nieuwsbladtransport.nl
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ROB MACKOR

De Partij voor de Dieren zal vast 
niet blij worden van dit soort plaat-
jes, maar in Zuidoost-Aziatische 
landen als Vietnam is het de ge-
woonste zaak van de wereld om al 
dan niet levende dieren per scooter 
of motor naar de plaatselijke markt 
of het slachthuis te vervoeren.
Gemotoriseerde tweewielers vor-
men er het standaard gezinsver-
voermiddel om de simpele reden 
dat de meeste gezinnen zich geen 
auto kunnen veroorloven. Geschat 
wordt dat alleen  al in Ho Chi 

Minhstad, voormalig Saigon, op een 
bevolking van negen miljoen zielen 
zo’n vijf miljoen scooters en moto-
ren rondrijden. Niet alleen eenden 
en varkens worden erop vervoerd, 
maar eigenlijk alles waarvan ze nog 
net niet doorzakken en waarmee 
nog door het vaak chaotische ver-
keer te laveren valt.
Dat zich dat niet tot buurtvervoer 
beperkt, bewijst de bovenste foto. 
Die werd genomen op snelweg 1, er-
gens tussen Hanoi in het noorden 
en Ho Chi Minhstad in het zuiden. 
Overigens is slechts een deel van 
dat 1.600 kilometer lange traject als 

snelweg uitgevoerd. Wel wordt er 
onder de noemer North-South Ex-
pressway hard gewerkt aan uitbrei-
ding en ergens na 2020 zou de vier-
baansweg door moeten lopen tot 
aan Can Tho, 170 kilometer ten 
zuidwesten van Ho Chi Minhstad.

Dit is de tweede afl evering in 

onze zomerserie ‘Groeten uit...’, 

waarin we de komende weken 

opvallende vormen van 

transport in verre buitenlan-

den belichten.

Groeten uit...

....Vietnam

ZOMERCOLUMN

Foto: Ries van Wendel de Joode
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VDL werkt aan 
elektrische trucks 

OOCL: volumes groeien, 
omzet daalt hard

Ruim 200 ontslagen bij 
Turkish Airlines na coup

Contargo vervoert 
containers in drie lagen

WEGVERVOER
Het Eindhovense familiebedrijf 

VDL Groep werkt aan de ontwik-

keling van elektrische vrachtwa-

gens. Het gaat vooral om voer-

tuigen voor in de stad. De trucks 

krijgen een actieradius van on-

geveer 100 kilometer en zijn 

daarmee vooral geschikt voor 

bijvoorbeeld de bevoorrading 

van supermarkten. Klanten zijn 

er nog niet, maar er wordt wel 

gesproken met mogelijke afne-

mers. Voor het ontwerp wordt 

gebruikgemaakt van chassis en 

cabines van DAF. 

LIJNVAART
Orient Overseas Container Lines 

(OOCL) heeft in de eerste helft 

van 2016 de volumes met 5,5% 

zien stijgen ten opzichte van de-

zelfde periode vorig jaar. De om-

zet daarentegen daalt hard. Die 

trend is ook bij andere carriers te 

zien. De door OOCL behandelde 

volumes zijn met 150.000 teu 

gestegen tot een totaal van 2,89 

miljoen teu. Op de Trans-Pacifi -

sche routes werden aanzienlijk 

meer containers vervoerd.

LUCHTVRACHT
Rond de 210 medewerkers van 

de staatsmaatschappij Turkish 

Airlines zijn ontslagen na de 

mislukte staatsgreep van 15 juli.

De ontslagen medewerkers van 

de luchtvaartmaatschappij zou-

den sympathiseren met Islamiti-

sche geestelijke Fethullah Gülen, 

die volgens president Erdogan 

achter de mislukte staatsgreep 

zit. Het zou bij de ontslagen 

gaan om management en cabi-

nepersoneel.

BINNENVAART
Voor het eerst zijn containers in 

drie lagen vervoerd van Valen-

ciennes in Noord-Frankrijk naar 

de haven van Antwerpen. Die 

prestatie staat op naam van het 

binnenschip ‘Centurion’ van 

Contargo. Door hoogtebeperkin-

gen op de Schelde, met name in 

Noord-Frankrijk, kon tot dusver 

alleen met twee lagen contai-

ners aan boord worden gevaren. 

Dat beperkte de capaciteit van 

de ‘Centurion’ tot 72 teu.

KORT

wordt dit jaar voor het eerst meer 
dan tien miljoen teu overgeslagen.
Bruyninckx werd dit jaar 65 en gaat 
eind dit jaar met pensioen. Dat had 
hij vorig jaar al kunnen doen, maar 
op verzoek van het bestuur blijft hij 
langer aan, vooral met het oog op de 
geplande aanleg van het Saeftinghe-
dok. Begin dit jaar werd de havenbe-
heerder, tot dan toe een autonoom 
gemeentebedrijf, omgevormd tot 
NV. Het aantal bestuurders werd 
beperkt en er kwamen meer onaf-
hankelijke en minder politieke be-
stuurders in de raad.
Eddy baron Bruyninckx wordt op-
gevolgd door Jacques Vandermei-
ren (52). Die treedt op 1 november 
aan als ‘CEO designate’ en neemt 
begin volgend jaar offi  cieel al Bruy-
ninckx’ bevoegdheden over.

ROB MACKOR

Topman Eddy Bruyninckx van 
het Havenbedrijf van Antwerpen 
is ter gelegenheid van de Belgi-
sche nationale feestdag in de 
adelstand verheven.

Hij is als gedelegeerd bestuurder al 
25 jaar verantwoordelijk voor de da-
gelijkse leiding van de Antwerpse 
havenbeheerder. In die periode is de 
overslag van de haven sterk geste-
gen en groeide Antwerpen uit tot de 
tweede haven van Europa.
Bruyninckx speelde een belangrijke 
rol bij de derde Scheldeverdieping, 
die de haven bereikbaar hield voor 
de grootste containerschepen. De 
laatste jaren boekt de haven het ene 
record na het andere en mogelijk 

Dit doel hoopt het drietal te berei-
ken door de krachten te bundelen 
en de ‘ideale logistieke koelketen’ 
voor de bloemensector te ontwik-
kelen. Een belangrijk element daar-
in is het ontwikkelen van een ge-
standaardiseerde verpakking voor 
het bloemenvervoer. Nu zijn er on-
geveer twee- tot driehonderd ver-
schillende typen verpakkingsmate-
rialen in omloop waardoor het 
afhandelingsproces op de luchtha-
ven onnodig wordt vertraagd, con-
stateren de alliantiegenoten. 
De twee andere verbeterpunten zijn 
een centrale database voor de snelle 
uitwisseling van status-en vervoers-
gegevens en een gemeenschappelij-
ke promotie voor Schiphol ‘als dé 
Europese hub voor sierteeltproduc-
ten.’ 

JOHN VERSLEIJEN

FloraHolland, KLM Cargo en 
Schiphol willen via het opzetten 
van een bloemenalliantie de top-
positie van de Nederlandse lucht-
haven als mondiale bloemenhub 
behouden en  versterken.

Die rol kwam de laatste tijd een 
beetje in het gedrang door de toene-
mende concurrentie van omliggen-
de luchthavens en vrachtvervoer 
over zee, aldus de drie alliantiepar-
tijen in een toelichting deze week 
op de alliantieplannen.
Onder de naam Holland Flower Al-
liance willen de drie partijen markt-
aandelen terugwinnen en van 
Schiphol weer de ‘preferred fl ower-
hub’ van de wereld maken. 

ANTWERPEN SCHIPHOL

Eddy Bruyninckx
benoemd tot baron

KLM en FloraHolland 
smeden flowercoalitie

In het jaar na ‘Lehman’ kreeg de 

overslag een stevige optater.

ter het jaar van de ommekeer te 
worden. In de eerste helft daalde de 
overslag  met ruim 18% tot 12,7 mil-
joen ton. Gezien de overschakeling 
in West-Europa op hernieuwbare 
energie en de sluiting van kolencen-
trales is dat geen grote verrassing en 

zal die ontwikkeling de komende ja-
ren waarschijnlijk doorzetten. Niet 
voor niets sprak Havenbedrijf-top-
man Allard Castelein bij de presen-
tatie van de halfjaarcijfers van ‘een 
verandering van tijdperk’. 

Zorgelijker is echter de gang van za-
ken in de containersector. De over-
slag daalde met bijna 3% tot 63 mil-
joen ton en in eenheden met 2,3% 
tot 6,1 miljoen teu. Normaalgespro-
ken geen percentages om van te 
schrikken, ware het niet dat met de 
opening van de terminals RWG- en 
APMT2 groei juist voor de hand had 
gelegen.
Des te pijnlijker is het dat aartsri-
vaal Antwerpen wel blijft groeien 
met een stijging van 4,4% in  de eer-
ste jaarhelft. Zoals al duidelijk was, 
is de Belgische haven in Europa de 
grote winnaar in de herschikking 
van de diensten van de 2M-alliantie 
van Maersk en MSC. Lichtpunt is 
dat de nieuwe terminals dit jaar 
echt op stoom lijken te komen. 
Maar voorlopig leidt dat tot een ver-
schuiving binnen en niet naar Rot-
terdam, zoals de bedoeling was. 

ROB MACKOR

De bomen groeien nu eenmaal 
niet tot in de hemel. Het ziet er-
naar uit dat er dit jaar een eind 
komt aan een landurige periode 
van groei van de Rotterdamse ha-
ven.
 
De overslag in Europa’s grootste ha-
ven nam de afgelopen tien jaar, de 
periode 2006-2015, toe van 382 tot 
466 miljoen ton. Dat is een groei van 
22%, bijna een kwart met een beetje 
goede wil, in een periode dat de we-
reldeconomie een zware recessie te 
verwerken kreeg, na de bankencri-
sis van 2008.
In het jaar ‘na Lehman’ kreeg de ha-
ven een stevige optater en daalde de 
overslag met 8% tot 387 miljoen 
ton.Maar in 2010 was die dip alweer 
meer dan goedgemaakt met een 
groei van maar lieft 11% tot 430 mil-
joen ton. Het enige andere jaar van 
dat decennium waarin er een min-
netje genoteerd moest worden, was 
2013  toen er een miljoen ton lading 
minder werd overgeslagen dan de 
441 miljoen ton van 2012.
Wie de cijfers van 2006 en 2015 
naast elkaar legt, ziet dat er in veel 
sectoren in die tien jaar weinig is 
veranderd. Zo daalde de sector 
droog massagoed per saldo 200.000 
ton tot 87,7 miljoen ton. Daarbin-
nen was er wel een verschuiving 
naar minder ijzererts en schroot 
(38,5 om 33,7 miljoen ton) en meer 
kolen (27,5 om 30,7 miljoen ton). De 
afhandeling van agrarische  bulk 
schommelde rond de tien miljoen 
ton en die van overig massagoed 
bleef exact gelijk.
Anders is het beeld in de natte bulk, 
zeg maar brandstoff en en chemie. 
De aanvoer van ruwe olie schom-
melde tussen de 90 en 10o miljoen 
ton, met vorig jaar een uitschieter 
naar 103 miljoen ton. De sector  van 
de olieprodukten (benzine, nafta, 
gasolie, stookolie etc.) vertoonde 

echter een spectaculaire opmars 
met een bijna-verdubbeling van 46 
tot 89 miljoen ton. Het overige ‘nat-
te’ massagoed bleef dan weer sta-
biel op rond de 31 miljoen ton.
De andere grote winnaar is de con-
taineroverslag, die toenam van 95 

tot 126 miljoen ton . Terzijde: ook de 
ro/ro-overslag nam fors toe, van 13 
tot 22 miljoen ton. De afhandeling 
van overige stukgoed daalde verder, 
van 9,8 tot 5,7 miljoen ton.
2016 lijkt voor de kolensector ech-

Calandkanaal. 

ROTTERDAM  Halfjaaroverslag is voor het eerst in lange tijd for gedaald

Wordt 2016 omslagjaar?
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werkgevers de huidige detache-
ringsrichtlijn misbruiken om werk-
nemers uit Oost-Europa tegen zeer 
lage kosten te laten werken in de 
bouw en de transportsector in het 
westen van ons werelddeel. ‘Dat 
zorgt terecht voor veel gemor in Ne-
derland. Zij zien hun banen terecht-
komen bij werknemers die voor een 
appel en een ei aan de slag gaan.’
Jongerius heeft bij de voorstellen 
van Thyssen dezelfde bedenkingen 
als CNV-voorman Limmen: ze gaan 

haar niet ver genoeg. In het voorstel 
van de Eurocommissaris mag een 
detachering straks maximaal twee 
jaar duren. Jongerius wil die perio-
de terugdringen tot vier maanden, 
aangezien dat ook de gemiddelde 
detacheringstermijn is. Verder wil 
ze dat de hoogte van de sociale pre-
mies in de verschillende lidstaten 
moet worden meegewogen. Jonge-
rius voegt er meteen aan toe dat het 

Loonverschillen 

vreten aan de

solidariteit.

Marianne Thyssen. Foto: ANP

WEGVERVOER  Brussel houdt vast aan de plannen voor herziening detacheringsrichtlijn

FOLKERT NICOLAI

 
Marianne Thyssen houdt voet bij 
stuk. De Europese Commissaris 
voor Sociale Zaken wil geen enkele 
wijziging aanbrengen in haar voor-
stellen voor een nieuwe ‘detache-
ringsrichtlijn’. Het bezwaar dat tien 
Oost-Europese landen en Dene-
marken tegen die vernieuwde richt-
lijn hebben ingebracht, legt de Bel-
gische politica naast zich neer.
Thyssen wil de uit 1996 daterende 
richtlijn zodanig aanpassen dat 
werknemers die door hun werkge-
ver naar een andere Europese lid-
staat worden uitgezonden - ‘gedeta-
cheerd’ - hetzelfde loon voor 
hetzelfde werk ontvangen als waar 
werknemers in het gastland recht 
op hebben.
Nu beurt de gedetacheerde werkne-
mer, op grond van de huidige richt-
lijn, slechts het minimumuurloon 
dat in het gastland geldt. En dikwijls 
zelfs dat niet, getuige de minimum-
uurlonen die Duitsland en Frankrijk 
wettelijk hebben ingevoerd om bui-
tenlandse werknemers voor hun 
werkuren op Duits en Frans grond-
gebied in elk geval aan het daar gel-
dende minimum te laten komen.
Thyssen wil nog iets verder gaan en 
de buitenlandse werknemer tevens 
in aanmerking laten komen voor 
alle toeslagen die in het gastland op 
grond van de wet of de geldende cao 
voor een bepaalde beroepsgroep 
van toepassing zijn. Een chauff eur 
uit Oost-Europa die in Nederland 
werk verricht, krijgt dan recht op 
bijvoorbeeld een overwerkvergoe-
ding en vakantiegeld op grond van 
de Nederlandse cao voor het be-
roepsgoederenvervoer over de weg, 
en wel naar rato van het in het gast-
land aantal gewerkte uren.

Gele kaart
Natuurlijk kreeg Thyssen met dit 
voorstel gedonder. Haar werd de 
‘gele kaart’ uitgereikt door landen 
als Polen, Slowakije, Roemenië, Bul-
garije en enkele Baltische staten, 
maar bijvoorbeeld ook door de De-
nen, die kennelijk reden hebben om 
van het gelijktrekken van arbeids-
voorwaarden in de Unie een nadeel 
te verwachten voor de eigen econo-
mie. Dat Oost-Europese lidstaten 
wars zijn van harmonisatie en zich 
ook weinig gelegen laten liggen aan 
de bestrijding van sociale dumping 
was te verwachten. Ze zien, als het 
plan-Thyssen doorgaat, immers 
hun loonkosten toenemen.
Maar Thyssen doet geen water bij 
de wijn. Tot vreugde bijvoorbeeld 
van voorzitter Maurice Limmen van 
vakcentrale CNV. ‘Een stap in de 
goede richting’, zegt Limmen, hoe-
wel de voorstellen van Thyssen hem 
eigenlijk nog niet ver genoeg gaan. 

‘Ongelijkheid in kosten tussen 
werknemers uit verschillende lan-
den is nog steeds mogelijk’, stelt 
Limmen vast. Een Nederlandse 
chauff eur verdient immers nog 
steeds veel meer voor hetzelfde 
werk als een Poolse collega, die al-
leen volgens de minimumvoor-
waarden moet worden beloond.
Toen bleek dat Thyssen niets van 
haar plannen terugtrekt, verkeerde 
Limmen in het Poolse Gdansk, waar 
hij juist over dit onderwerp van ge-
dachten wisselde met de Poolse 
vakbonden. ‘Wanneer Oost-Euro-
pese landen protesteren tegen bete-
re arbeidsvoorwaarden van hun ei-
gen inwoners die in andere landen 
aan het werk zijn, zijn we ver van 
huis’, liet Limmen uit de Poolse ha-
venstad weten.

Verstandig 
Lovende woorden voor Thyssen 
waren er ook van Agnes Jongerius 
(PvdA), lid van het Europees Parle-
ment, die namens dat parlement 
optreedt als rapporteur over de her-
ziening van de detacheringsricht-
lijn. ‘Het is een verstandig en ver-
antwoord besluit van de Commissie 
om nu door te pakken en misstan-
den op de arbeidsmarkt tegen te 
gaan. Loonconcurrentie tussen lid-
staten vreet aan de onderlinge soli-
dariteit in Europa.’ De oud-FNV-
voorzitter stelt vast dat malafi de 

niet gemakkelijk zal zijn hiervoor 
een meerderheid in het Europees 
Parlement te bereiken.

Onzeker
Het is zelfs nog maar de vraag of het 
parlement de herzieningsvoorstel-
len in hun huidige vorm zal aanne-
men. Daarna zal ook de Europese 
Raad van Ministers er zich over 
moeten uitspreken. Gelet op de 
protesten uit tien Oost-Europese 
landen is het dus zeer onzeker of 
Thyssen uiteindelijk met haar hui-
dige voorstel wegkomt.
Zeker is wel dat de Europese Com-
missie in het najaar voorstellen zal 
doen om de regels rondom de af-
dracht van premies voor sociale ze-
kerheid in de lidstaten beter op el-
kaar af te stemmen.
Thyssen heeft inmiddels nog een 
andere strijd uit te vechten, die met 
Duitsland en Frankrijk, over het in 
die landen ingevoerde minimum-
uurloon voor gedetacheerde ar-
beidskrachten. De meningen daar-
over zijn in de Brusselse politiek 
verdeeld. Agnes Jongerius bijvoor-
beeld zegt begrip te hebben voor de 
stap die beide landen hebben willen 
zetten om, nu er nog geen nieuwe 
Europese maatregelen tegen sociale 
dumping zijn en die er misschien 
ook niet komen, alvast de enorme 
loonverschillen in eigen land aan te 
pakken. Wim van de Camp evenwel, 

die in het Europees Parlement het 
CDA vertegenwoordigt, spreekt van 
‘ouderwets protectionisme’. In het 
Franse geval legt hij zelfs een ver-
band met de komende verkiezin-
gen. Van de Camp noemt het mini-
mumloon ‘verwerpelijk’ en een 
‘administratief circus’.
Europarlementariër Matthijs van 
Miltenburg (D66) heeft Europees 
Transportcommissaris Violeta Bulc 
opgeroepen er bij Frankrijk op aan 
te dringen de handhaving van het 
Franse minimumloon van 9,67 euro 
per uur uit te stellen. Dat heeft 
Frankrijk ook gedaan: er kwam een 
uitstel van drie weken, te rekenen 
vanaf de invoering van het mini-
mumloon per 1 juli jongstleden. Op 
dit moment moet de vervoerder in 
Frankrijk dus alweer beducht zijn 
voor strenge controles op de nale-
ving van administratieve verplich-
tingen.

Europees minimum
Het was Arthur van Dijk, de voorzit-
ter van Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN), die vorig jaar ver-
zuchtte dat een Europees 
minimumloon aan veel van de hui-
dige problemen een einde zou ma-
ken. Maar dat is een eutopie, zei hij 
er onmiddellijk bij. Het zal immers 
nog decennia duren voordat de lo-
nen in het oosten van Europa in de 
buurt zijn gekomen van die in het 
westen. Een Poolse chauff eur bij-
voorbeeld is, twaalf jaar na de toe-
treding van Polen tot de Europese 
Unie, nog steeds half zo goedkoop 
als zijn West-Europese collega.
Voorlopig moet dus worden door-
gemodderd met deeloplossingen, 
zoals de aanpassing van de detache-
ringsrichtlijn. Volgens Jongerius 
zijn trouwens de vakbonden in de 
‘gele-kaartlanden’ in Oost-Europa 
het wel eens met een herziening van 
de richtlijn, die hun leden uitzicht 
biedt op een eerlijker beloning van 
het werk dat zij in het westen ver-
richten.
Toen de detacheringsrichtlijn in 
zijn huidige vorm werd ingevoerd, 
in 1996 dus, bestond de Europese 
Unie nog uit een overzichtelijk aan-
tal lidstaten en waren de loonver-
schillen in de diverse landen lang 
niet zo extreem als in de huidige, uit 
28 landen bestaande, Unie. Terwijl 
de noodzaak van harmonisering dus 
alleen maar groter is geworden, zijn 
de verschillen op arbeidsvoorwaar-
delijk gebied ook alleen maar toege-
nomen. Dat is het echte probleem 
waarmee de Brusselse politiek 
kampt. En elke poging om het op te 
lossen kan rekenen op felle tegen-
stand van een deel van de Unie.  
Thyssen houdt voet bij stuk. Van-
daag, in elk geval. Morgen kan het 
weer anders zijn.

Gelijke monniken, gelijke kappen. Brussel wil bereiken dat een chauffeur uit Polen voor zijn werk 

in Nederland geleidelijk aan hetzelfde uurloon plus toeslagen ontvangt als zijn Nederlandse 

collega. De Oost-Europese landen zijn echter fel tegen voorstellen om dat te regelen. 

Van de ‘sociale dumping’ is Europa nog lang niet af.

Thyssen houdt voet bij stuk
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‘Brexit versnelt 
sluiting olievelden’ 

Scania legt 400 miljoen 
opzij wegens boete

Havenschap Moerdijk 
is zelfstandig

Verlies voor Hamburgse  
havenautoriteit

OFFSHORE
De Brexit versnelt het tempo 

waarin onrendabele olievelden 

in het Britse deel van de Noord-

zee worden gesloten. Volgens 

een onderzoek van Oil & Gas UK 

is er nu voor bijna 17 miljard 

pond aan projecten voor ont-

manteling tot 2024 aangemeld. 

Twee jaar geleden was dat nog 

14 miljard. De onzekerheid over 

de gevolgen van de aangekon-

digde Brexit komt bovenop de 

val van de olieprijs, waardoor de 

oliewinning van veel velden niet 

meer kostendekkend is.

KARTEL
Vrachtautofabrikant Scania 

heeft 3,8 miljard Zweedse kroon 

opzijgelegd om een boete van de 

Europese Commissie wegens lid-

maatschap van een kartel te be-

talen. Scania zegt overigens on-

schuldig te zijn. De 

Volkswagen-dochter wordt er-

van verdacht met Daimler, DAF, 

Iveco, Volvo/Renault en MAN on-

der één hoedje te hebben ge-

speeld om de prijs van vrachtau-

to’s kunstmatig hoog te houden. 

HAVENS
De verzelfstandiging van het Ha-

venschap Moerdijk is een feit. De 

Raad van Bestuur van het Ha-

venschap Moerdijk heeft op 20 

juli besloten de bedrijfsactivitei-

ten van het Havenschap te ver-

plaatsen naar een op te richten 

Havenbedrijf Moerdijk NV en de 

statuten van de gemeenschap-

pelijke regeling te wijzigen. Aan-

passing van de bestuurlijke in-

richting was noodzakelijk om 

ontwikkeling te realiseren.

INFRASTRUCTUUR
De Hamburgse havenbeheerder 

HPA leed een verlies over 2015 

van 54,3 miljoen euro bij een 

5,3% gestegen omzet van 181 

miljoen euro. Het verlies komt 

vooral door de enorme investe-

ringen van 228 miljoen euro in 

de infrastructuur van het haven-

gebied, ruim veertig miljoen 

meer dan in het voorgaande 

boekjaar. Het betrof onder meer 

twee bruggen en een nieuwe 

verbinding voor de Burchardkais.

KORT

TOBIAS PIEFFERS

Maersk Line gaat zijn Trans-Paci-
fi sche dienst TP12 veranderen in 
een around-the-world service. 
Gericht op de oostkust van de VS, 
gaat de dienst heen door het Pa-
namakanaal en terug door het 
Suezkanaal.

De nieuwe TP12-dienst wordt vanaf 
september met elf schepen van 
8.500 teu uitgevoerd. Die varen van-
uit China en Zuid-Korea via het 
Panamakanaal naar Newark, Nor-
folk en Baltimore aan de oostkust. 
Na Baltimore gaan ze via het Suez-
kanaal naar Salalah, Colombo en 
Singapore en weer naar China.
Daarnaast worden de TP11 en TP8 
gecombineerd tot een pendulum-

dienst, die ook via het Panamaka-
naal gaat lopen. Nu is de TP8 nog 
een Trans-Pacifi sche dienst op de 
westkust van de VS, terwijl de TP11  
via het Suezkanaal de oostkust be-
dient. Aan de TP10-dienst wordt 
een aanloop in de Zuid-Koreaanse 
haven Busan toegevoegd.  
In 1917 voer voor het eerst een schip 
van Maersk door het Panamakanaal. 
De rederij verwacht dit jaar meer 
dan 400 schepen door het kanaal te 
sturen die gezamenlijk ruim 
400.000 teu vervoeren. Dat is een 
fl inke groei ten opzichte van vorig 
jaar toen de Deense scheepvaartgi-
gant 313 schepen door het kanaal 
sluisde. De transitkosten die de 
Deense reder betaalt, zullen daar-
door met 25% stijgen tot meer dan 
100 miljoen dollar.

JOHN VERSLEIJEN

Luchtvaartorganisatie IATA 
heeft eindelijk met de FIATA (ex-
pediteurs) een akkoord bereikt 
over een facelift van het verou-
derde IATA Cargo Agency Pro-
gramma (ICAP).  

Het  nieuwe vrachtakkoord (IFACP) 
vervangt het oude Cargo Agency 
Program, waarin de spelregels in 
het zakelijke verkeer tussen expedi-
teurs en luchtvaartmaatschappijen 
nauwkeurig zijn vastgelegd. De 
nieuwe overeenkomst is een afspie-
geling van de nieuwe verhoudingen 
in de sector waar expediteurs en air-
lines nu als gelijkwaardige partners 
optrekken bij het transport van 
luchtvrachtzendingen. In het oude 

contract waren de maatschappijen 
nog steeds de bovenliggende partij 
en werden de expediteurs aange-
duid als de verkoopagenten van de 
airlines. In de nieuwe vrachtover-
eenkomst is die kwalifi catie ge-
schrapt en wordt er slechts gespro-
ken over ‘kopende klanten’. 
Daarnaast is er ook een gemeen-
schappelijke bestuur ingesteld om 
toe te zien op de uitvoering en nale-
ving van de IFACP. Dit orgaan komt 
regelmatig bijeen en moet de lasten 
voor het beheer van het programma  
reduceren. De overeenkomst, waar-
in digitale doelstellingen, ladingaan-
sprakelijkheid en veiligheidsstan-
daards worden benoemd, wordt als 
proef in 2017 van kracht in Canada. 
Daarna volgt in de loop van 2018 de 
rest van de wereld.

HERSCHIKKING EMANCIPATIE

Meer Maersk-schepen 
door Panamakanaal

FIATA en IATA eens 
over nieuwe spelregels

Calais investeerde miljoenen in 

terminal voor nieuwe spoordienst.

kunnen observeren. Sinds al die 
maatregelen zijn genomen, zegt Eu-
rotunnel, heeft zich niet één inci-
dent meer voorgedaan.
De ferryhaven op zijn beurt voor 
een bedrag van zes miljoen euro be-
veiligd, voor rekening van Groot-
Britannië. 

Calais verliest
Al is de veiligheid fors verbeterd, 
havendirecteur Jean-Marc Puisses-
seau voorziet in de Franse zaken-
krant ‘Les Echos’ dat Calais dit jaar 
zeker één miljoen minder passa-
giers gaat verwerken, ongeveer 10% 
van het totaal. Hij wijst er verder op 
dat het vrachtverkeer via Calais zich 
heeft gestabiliseerd. Dat lijkt mooi, 
zegt hij, maar alle vrachtferry’s over 
het Kanaal samen vervoeren 5% 
meer dan vorig jaar. In die groei 
heeft Calais dus geen aandeel.

FOLKERT NICOLAI

Wegens de chaos in Calais is een 
nieuwe spoordienst tussen die 
havenstad en Le Boulou in het 
zuiden Frankrijk weer gestaakt.
 
De in maart begonnen dienst van 
VIIA Britanica, een dochter van de 
Franse staatsspoorwegmaatschap-
pij SNCF, kreeg steeds meer hinder 
van vluchtelingen die in Calais in de 
vervoerde trailers wilden klimmen 
en, als dat lukte, de schade die erin 
werd aangericht. De operator kon 
de veiligheid van de vervoerde goe-
deren niet meer waarborgen en be-
sloot er voorlopig mee te stoppen.
De trein kon veertig trailers meene-
men en pendelde tussen Calais en 
Le Boulou, nabij Perpignan en de 
Spaanse grens met onder meer au-
to-onderdelen, staal, papier en voe-
dingsmiddelen. De problemen de-
den zich telkens voor als de trein 
Calais naderde en de snelheid 
moest worden teruggebracht naar 
ongeveer twintig kilometer. Daar-
van maakten migranten, die clan-
destien de overtocht wilden maken 
naar Dover, gebruik van om zich in 
de oplegger te verstoppen.

Molotovcocktails
Voor de gemeente Calais is de on-
derbreking van de gloednieuwe ver-
binding een zware slag. De stad in-
vesteerde er acht miljoen euro in. 
Zo kwam er een terminal waar de 
trailers zonder kranen, horizontaal, 
kunnen worden geladen en gelost. 
Nu de dienst is gestaakt, is een veer-
tigtal havenwerkers met deeltijd-
ww naar huis gestuurd. Burgemees-
ter Natacha Bouchart hoopt dat de 
dienst ooit kan worden hervat en 
vooral dat de verladers begrip zul-
len hebben voor de onderbreking.
Wegvervoerders, die soms fors geld 
en tijd in de nieuwe spoorverbin-
ding investeren zien dat alle moeite 

nu voor niets is geweest.
Ook het wegvervoer blijft ernstige 
moeilijkheden ondervinden op weg 
naar de ferry of het spooremplace-
ment van Eurotunnel. De naar 
schatting zeker vijfduizend migran-
ten uit het kamp de ‘jungle’ bij Ca-

lais doen alles om vrachtauto’s tot 
stoppen te brengen: ze gooien vol-
gens de Franse pers brandende ma-
trassen, kinderwagens en zelfs mo-
lotovcocktails op de toerit.
Eurotunnel heeft de afgelopen tijd 

naar eigen zeggen afdoende maatre-
gelen genomen om de problemen 
de kop in te drukken. Er werd twin-
tig miljoen euro gestoken in een af-
scherming van zijn terminalterrein. 
Het aantal bewakers die hun ronde 
over dat terrein en in de omgeving 

maken, is opgevoerd van honderd 
tot driehonderd. Verder maakt Eu-
rotunnel sinds kort gebruik van 
twee drones met warmtezoekende 
camera’s om alle 650 hectare spoor-
terrein in de haven uit de lucht te 

Chauffeurs wordt aangeraden bij Calais zo weinig mogelijk te stoppen wegens het risico van inklimming. Foto: ANP

WEG- EN SPOORVERVOER  Nieuwe dienst Calais-Le Boulou gestaakt wegens wanorde

Calais verliest treindienst
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JOHN VERSLEIJEN

Panalpina zag de nettowinst over 
het eerste halfjaar bijna halveren 
naar 21,8 miljoen Zwitserse frank 
(twintig miljoen euro). De kwak-
kelende energiedivisie was met 
een bedrijfsverlies van tien mil-
joen frank het grootste zorgen-
kind. 

De afnemende vraag in de off shore 
noopte Panalpina in het onlangs af-
gesloten tweede kwartaal hard in te 
grijpen bij de olie- en gasdivisie. Een 
bedrag van ruim 26 miljoen frank is 
er in het recent afgesloten tweede 
kwartaal gereserveerd om de divisie 
Energy Solutions ingrijpend te reor-
ganiseren. Onder meer gaat het mes 
in de personeelsbestand en de infra-
structuur. Vooral de olie- en gashub 
in het Amerikaanse Houston en de 
activiteiten in Afrika zullen sterk 
worden gereduceerd.
Volgens topman Peter Ulber van Pa-
nalpina waren de maatregelen hard 
nodig nu een herstel van de off shore 
sector niet spoedig valt te verwach-
ten en wordt ‘de capaciteit en acti-
viteiten aangepast aan de nieuwe 
volumes in deze sector’. 
Ulber wijst er verder op dat on-
danks de forse ingreep de off shore-
divisie een belangrijke kernactivi-
teit blijft. Hij is er van overtuigd dat 
Panalpina met de reorganisatie 
‘juiste beslissing heeft genomen’ en 
dat de gas-en oliemarkt zich ‘lang-
zaam zal stabiliseren’. 
Zonder de extra post was de netto-
winst van het Zwitserse concern 
met 47,9 miljoen frank een fractie 
(2,6 miljoen) boven het resultaat 
over de eerste helft van 2015 zijn 
uitgekomen.
De omzet bij Panalpina nam mede 
door de malaise in de off shore ook 
een kleine duik: over het eerste half-
jaar moest 345 miljoen frank wor-
den ingeleverd en kwam over de 

eerste zes maanden uit op een te-
leurstellende 2,6 miljard frank. 
Positief nieuws was er voor de 
luchtvrachtactiviteiten die een  vo-
lumegroei lieten zien van 8% in een 
mondiaal krimpende markt (-4%), 
aldus topman Ulber. In dat volume 
zat wel 40.000 ton van de recent 
overgenomen Nederlands bloeme-
nexpert Airfl o. Deze specialist is 
vooral actief in de Keniase bloe-
menmarkt. Het bedrijfsresultaat 
van de luchtvaartdivisie profi teerde 
niet van die volumegroei en daalde 
van 46 miljoen frank naar 33 miljoen 
frank. Zonder de extra voorziening 
had de divisie het eerste halfjaar 
met een identieke resultaat afgeslo-
ten als in 2015, aldus de directie.

Containervaart
Het volume in de containervaart 
liet door het afnemende transport 
in de off shore-sector een forse da-
ling zien van 9%, terwijl het be-
drijfsresultaat voor de zeevrachtdi-
visie door de hoge 
reorganisatiekosten met 90% daal-
de naar 1,3 miljoen frank. Volgens 
Panalpina wordt de containervaart 
geplaagd door lagere volumes, maar 
is er ook een lichtpuntje: de gemid-
delde opbrengst per teu steeg over 
de eerste zes maanden met 10%. 
De divisie contractlogistiek zag 
door de hoge reorganisatiekosten  
de bedrijfswinst grotendeels ver-
dampen naar een magere  300.000 
frank tegen 1.5 miljoen frank vorig 
jaar.  Zonder de extra post was er 
met 4,5 miljoen frank een verdrie-
voudiging van het resultaat geweest 
tegenover 2015. 
Panalpina verwacht voor de tweede 
helft van dit jaar dat de zware tijden 
in de off shore-industrie  zullen aan-
houden. Daarnaast blijven de resul-
taten in de lucht-en zeevracht on-
der druk staan en is de controle op 
de kosten de komende tijd belang-
rijk, aldus de directie.

EXPEDITIE

Panalpina zet mes in 
haperende energietak
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veertig jaar leiding geven aan de 
grote Duitse logistiek dienstverle-
ner, bereiden zich al enige tijd voor 
op een vertrek, waarbij het veld 
wordt geruimd voor een ‘jonger ma-
nagementteam’. De familie Hell-
mann blijft echter het bedrijf ook in 
de toekomst op iets meer afstand 
aansturen, wordt er met klem aan 
toegevoegd. 
Onder de nieuwe juridische rechts-
vorm blijven Jost en Klaus Hell-
mann, op de internationale miljar-
dairslijst van Forbes goed voor een 
vermogen van 2,8 miljard dollar, de 
komende jaren nog deel uitmaken 
van het bestuur ‘om het transitie-
proces te begeleiden’, maar zullen 
ze minder zichtbaar zijn in de dage-
lijkse leiding. Zo wordt het derde di-
rectielid, Thomas Knecht, verant-

De bestuurders Jost (63) en Klaus 
Hellmann (67) werken aan een 
wisseling van de wacht bij het 
Duitse familiebedrijf Hellmann 
Worldwide Logistic. 

Dat blijkt uit de juridische reorgani-
satie die het familiebedrijf uit het 
Duitse Osnabruck recent heeft 
doorgevoerd. Daarbij is de oude fa-
milie BV omgevormd tot een Euro-
pese rechtsvorm (SE CO) om onder 
meer de machtswisseling voor de 
nieuwe generatie Hellmanns beter 
mogelijk te maken. Daarnaast paste 
de oude Duitse vennootschap 
(GmbH CO) niet meer bij de grote 
internationale rol van de het expe-
ditiebedrijf met vestigingen in 56 
landen, heet het in een persbericht.  
De twee neven, die al meer dan 

woordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken bij het expeditiebedrijf.
Hellmann zag over het jaar 2015 de 
omzet stijgen met bijna 4% naar 3,1 
miljard euro. Winst- en verliescij-
fers worden door het familiebedrijf 
niet bekendgemaakt. 
Hellmann telt in totaal 250 vestigin-
gen in de wereld en beschikt over 
12.500 medewerkers. Toen Jost en 
Klaus Hellmann het bedrijf in de ja-
ren zeventig van de vorige eeuw 
overnamen, waren dat amper vier 
vestigingen in Duitsland.
De afgelopen maanden heeft het be-
drijf al de divisies lucht- en zee-
vrachtexpeditie, grondvervoer 
(Truck & Rail) en contractlogistiek  
gereorganiseerd. Doel van de maat-
regel was een meer effi  ciënte orga-
nisatie en betere resultaten. JV

EXPEDITIE

Oude familietop van Hellmann 
werkt aan machtsoverdracht

Voor het eerst behandelde K+N in één 

kwartaal meer dan één miljoen teu.

K+N profiteert in het landvervoer van de integratie van de overgenomen Amerikaanse wegvervoer

mende vraag en overcapaciteit, 
waardoor de marges verder onder 
druk kwamen. In het tweede kwar-

taal kon het concern zijn tonnage 
niettemin 2,9% opvoeren door 
meer klantspecifi eke diensten aan 
te bieden.

FOLKERT NICOLAI

Kuehne + Nagel (K+N) voerde de 
nettowinst in de eerste helft van 
het jaar met 9% op tot 356 miljoen 
Zwitserse frank, 328 miljoen euro. 
In dezelfde periode van vorig jaar 
was de nettowinst 300 miljoen 
euro.

Het bedrijfsresultaat voor rente, be-
lastingen en bijzondere posten 
steeg 10% tot omgerekend 503 mil-
joen euro. De netto-omzet daaren-
tegen stond iets onder druk. Deze 
kwam uit op 7,5 miljard euro. In de 
eerste helft van vorig jaar was dat 
nog 7,57 miljard euro.
Hierbij kan worden aangetekend 
dat de koers van de frank ten op-
zichte van de euro dit jaar tot dusver 
geen overdreven grote schomme-
lingen heeft laten zien. Begin vorig 
jaar was dat wel anders, met een 
euro die in januari daalde van 1,2 
naar ongeveer 1 frank. Daarna is de 
euro weer geleidelijk meer waard 
geworden. De huidige wisselkoers is 
1,09 frank voor een euro.
Hoe dan ook, de Zwitserse expedi-
teur en contractdienstverlener 
slaagde erin de winst fl ink te verho-
gen, terwijl de economische groei 
wereldwijd afzwakte. K+N slaagde 
erin de resultaten ook in moeilijke 
markten, zoals zee- en luchtvracht 
momenteel zijn, te verbeteren.
Als containerexpediteur overzee 
behandelde het concern in het eer-
ste halfjaar voor het eerst in één 
kwartaal meer dan één miljoen teu. 
In de eerste zes maanden nam het 
volume 5,8% toe in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar.
Groei werd behaald in de expeditie 
van exportcontainers van Azië naar 
Europa en de Verenigde Staten. Dit 
terwijl de Chinese economie min-
der hard groeit. In de zeevrachtex-
peditie werd omgerekend 203 mil-
joen euro aan bedrijfsresultaat voor 

rente en belasting behaald, 8,3% 
meer dan in het eerste semester vo-
rig jaar.

ReTrans Group
In de luchtvrachtexpeditie had 
Kuehne + Nagel te maken met afne-

HALFJAARCIJFERS Expediteur wist ook in moeilijke markten, zoals zee- en lucht

K+N haalt fors meer w

NIEUWSBLAD TRANSPORT 27 JULI-2 AUGUSTUS 2016



7Conjunctuur & Markt

De Transportindex sukkelt wat achter de niveaus aan die we in de voorgaande twee jaren gewend waren 

geraakt. Dat komt in de eerste plaats door de sterke daling van de deelindex voor zeescheepvaart. Die staat 

nu ongeveer op 75. In voorgaande jaren was dat dik in de 80 of hoger. De daling is deels toe te schrijven aan 

de steeds grotere schepen die de Nederlandse havens aanlopen. Maar ook de deelindices voor wegvervoer 

en binnenvaart liggen iets onder de standen van de voorgaande twee jaar. De wegvervoerindex komt nu 

bijvoorbeeld uit op iets meer dan 107. Een jaar geleden was dat 123, het jaar daarvoor 118. Maar het is waar: in 

de jaren daarvoor, dus 2011 tot en met 2013, ging het aanzienlijk slechter.
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De Transportindex is een initiatief van Nieuwsblad Transport, Wolters Kluwer Transport Services/Teleroute, 

Royal Dirkzwager en Panteia/NEA. Volg de Transportindex dagelijks via www.transportindex.nl 

TRANSPORTINDEX LAGER DAN IN VORIGE JAREN

Lufthansa Cargo zet vanaf sep-
tember van dit jaar met ‘td.Basic’ 
een nieuwe goedkope vracht-
dienst in de markt voor stan-
daardlading. Doel: marktaande-
len terugwinnen.

De budget online-dienst is het ge-
paste antwoord van de Duitse 
vrachtcarrier op het verlies van 
marktaandelen de laatste jaren in 
het lage prijssegment aan de vracht-
carriers uit de Golfregio. Eerder had 
de directie van Lufthansa Cargo al 
toegegeven dat het zich te veel heeft 
geconcentreerd op het duurdere ge-
specialiseerde prijssegment en 
daarmee klanten verloor aan de on-
derkant van de luchtvrachtmarkt. 
Daardoor is veel vrachtvolume weg-
gelekt naar de prijsvechters en is de 
beladingsgraad van de freighters 
sterk aangetast. 
Met ‘td.Basic’ hoopt de maatschap-
pij die strategische fout te corrige-
ren en klanten terug te winnen. Ex-
pediteurs kunnen vanaf september 
‘tegen substantieel lagere vaste ta-
rieven’ - Lufthansa noemt geen spe-
cifi eke voorbeelden - online vracht 
boeken, stelt de maatschappij. On-
derhandelen over de tarieven of 
fl uctuaties in de prijzen zijn bij de 
nieuwe budgetdienst niet mogelijk, 
stelt de maatschappij. Daarnaast 

moet de klant rekening houden met 
een langere transporttijd van drie 
tot vier dagen afhankelijk van de be-
stemming. Een garantie dat de la-
ding op een specifi eke vlucht zal 
worden vervoerd, ontbreekt. De ca-
paciteitsmanagers van Lufthansa 
Cargo bepalen aan de hand van de 
routes, beschikbare vluchten en de 
ruimte aan boord wanneer een zen-
ding wordt getransporteerd, heet 
het. Verder gelden voor ‘td.Basic’ 
volgens directielid Alexis von 
Hoensbroech (product en sales) de 
gebruikelijke kwaliteitscriteria van 
de vrachtmaatschappij.

Passagiers
Lufthansa bereidt met ‘MyAirCar-
go’ ook een nieuwe dienst voor 
waarbij passagiers online vracht 
kunnen boeken. De dienst wordt 
zowel airport-to-airport als door-
to-door (tegen extra kosten) aange-
boden. Volgens Von Hoensbroech 
moet MyAirCargo vooral worden 
gezien als een nicheproduct en zal 
het geen grote volumes opleveren. 
‘Maar als iedere tienduizendste pas-
sagier een  zending boekt, komen er 
toch aardige bedragen bij elkaar’, 
zegt hij. De dienst, waarvan de eer-
ste tests succesvol zijn afgerond, 
wordt vanaf augustus aangeboden 
in Europa en Noord-Amerika. JV

BUDGETDIENST

Lufthansa wil marktaandelen terugpakken in laag prijssegment. Foto: AircargoNews

Lufthansa slaat terug 
met prijsoffensief

De Raben Group heeft in het zui-
den van Duitsland GS Frachtlo-
gistik (München) en Rhenus 
Freight Logistics Fellbach (Stutt-
gart) overgenomen. 

De Duitse kartelautoriteiten moe-
ten de overnames nog goedkeuren. 
GS Frachtlogistik, gevestigd in Gar-
ching bij München, is 25 jaar gele-
den opgezet door managers Roland 
Gigl en Roland Schopp. 
Het bedrijf is met 35 voertuigen en 
achtduizend vierkante meter aan 
magazijnruimte actief in het Euro-
pese groupagevervoer en behaalde 
vorig jaar een omzet van twaalf mil-
joen euro. Het bedrijf verzorgt ook 
de opslag van luchtvracht die via de 
nabijgelegen luchthaven van Mün-
chen wordt afgewikkeld. Raben zegt 

te willen groeien in het zuiden van 
Duitsland en heeft daartoe het oog 
laten vallen op GS Frachtlogistik.

Rhenus
De overname van Rhenus Freight 
Logistics in Fellbach past ook in de 
groeistrategie van Raben om de 
marktpositie in het zuiden van 
Duitsland te versterken. In Fellbach 
werken bij Rhenus rond de 214 men-
sen. De Raben Group neemt van 
Rhenus Fellbach naast de vestiging 
en het personeelsbestand ook de 
klanten over in onder meer auto-in-
dustrie, de detailhandel en de ver-
zorgende sector. Volgens Rhenus is 
de verkoop van de vestiging Fell-
bach aan Raben onderdeel van een 
reorganisatie binnen de lokale ex-
peditie-activiteiten. FN

ACQUISITIES

Raben zet expansie in  
Duitsland voort 

der ReTrans Group in de cijfers. Foto: K+N

Kuehne + Nagel groeide in de uit-
voer van Azië, het Midden-Oosten 
en Afrika. Al met al nam het lading-
volume in de luchtvracht in de eer-
ste zes maanden 1,3% toe. Het resul-
taat voor rente en belastingen steeg 
8,1% tot 135 miljoen euro.
In het landvervoer verbeterde het 
resultaat van 12,9 tot 15,6 miljoen 
euro. Dat was te danken aan de goe-
de gang van zaken in Europa en aan 
de volledige integratie van de vorig 
jaar overgenomen Amerikaanse 
wegvervoerder ReTrans Group. De 
netto-omzet steeg 22,6%.
In de contractlogistiek werd een be-
drijfsresultaat behaald van 64 mil-

joen euro, tegenover 52 miljoen 
euro in de eerste helft van vorig jaar. 
De netto-omzet nam 6,9% toe. Het 
concern wist een aantal nieuwe ver-
laders aan zijn klantenkring toe te 
voegen.
Voor het resterend deel van het lo-
pende boekjaar verwacht K+N dat 
de ‘dynamiek’ in het volume en het 
resultaat’ zich voortzet. Het gaat 
daarbij uit van een winstmarge 
(EBIT) van ‘tenminste 5%’ voor 
2016. In 2015 kwam de expediteur 
uit op een marge van 5,1%. De direc-
tie mikt verder voor dit jaar op een 
verbetering van het volume en 
marktaandeel.

vrachttransport, de resultaten te verbeteren. 

winst op lagere omzet

KOERS K+N OP Z’N RETOUR 
De mooie cijfers van Kuehne + 

Nagel over het eerste halfjaar 

van 2016 zouden van de 

expediteur een van de 

lievelingetjes moeten maken 

van de Zwitserse beurs, maar 

het aandeel leverde de 

afgelopen week 0,1% in. 

Ofschoon analisten onder de 

indruk waren van de prestaties, 

wezen zij er ook op dat het 

aandeel K+N duur is geworden 

sinds vorig jaar de koers op een 

absoluut record van bijna 150 

frank uitkwam. Het laatste jaar 

schommelt het aandeel tussen 

de 121 en 136 frank en is het 

bezig met een terugtocht. Met 

andere woorden in de prijs van 

het aandeel K+N zit een 

overwaardering verborgen die 

er langzaam uitloopt.

Analisten kijken voor de 

prestaties van een bedrijf het 

liefst naar de return on capital 

employed (roce). Die graadme-

ter is de bedrijfswinst plus 

belasting dat een bedrijf 

genereert op het geinvesteer-

de kapitaal. 

Die roce van K+N schoot 

tussen het tweede kwartaal 

van 2013 en dat van 2015 

omhoog van 49% naar 70% en 

zorgde in dat tijdsbestek voor 

een koersstijging van het 

aandeel K+N van 40%, laat een 

analyse in het Britse vakblad-

Loadstar zien. De roce leverde 

sinds het tweede kwartaal van 

2016 met 68% twee procent-

punten in, vervolgt het blad en 

die afname zorgt er voor dat  

beleggers langzaam afscheid 

nemen van K+N en investeren 

in de lokale rivaal Panalpina 

dat de koers zag stijgen met 

10% de laatste week.
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hem hebben de rederijen dit voor el-
kaar weten te krijgen door snel te re-
ageren op de afnemende  vraag. ‘De 
reders hebben 30% van de capaciteit 
op die route weggesneden. Er zijn 
nu nog drie loops, terwijl dat drie 
maanden geleden nog het dubbele 
was’, zegt hij.

Deze succesvolle actie roept de 
vraag op waarom de containerrede-
rijen op andere vrachtroutes niet 
dezelfde maatregelen nemen, bij-
voorbeeld op de ernstig geplaagde 
Azië - Noord-Europa route.   

al met 10% gedaald. De vraag is  of 
dit nog lang kan doorgaan.’

Ander verhaal
Dat het mogelijk is om het tij snel te 
keren hebben de rederijen bewezen 
op de handelsroute van Centraal-
Azië naar Brazilië. Daar hebben zijn 

de tarieven tussen februari en juni 
met 450% gestegen en zijn nu weer 
op het niveau van juli 2014, toen er 
per veertigvoets container tarieven 
van 3.500 dollar werden betaald. 
Ongelofelijk, vindt Damas. Volgens 

Scheepseigenaren gooien de 

handdoek in de ring en slopen 

relatief jonge schepen.

Goedk

LIJNVAART  Na een jarenlange daling hebben de vrachttarieven de bodem bereikt

TOBIAS PIEFFERS

De vrachttarieven hebben de bo-
dem bereikt. The only way is up, 
maar wanneer en hoe snel die stij-
ging gaat plaatsvinden, is moei-
lijk te zeggen.

In maart dit jaar bereikten de spot-
tarieven een historisch dieptepunt 
als gevolg van een prijsoorlog die de 
reders vorig jaar uitvochten. Tege-
lijkertijd vormden deze lage tarie-
ven ook de basis voor wat Philip Da-
mas, directeur Supply Chain 
Advisers  bij Drewry, een ‘extreme 
prijsoorlog’  noemt. Die werd in 
april beslecht. Volgens Drewry werd 
daarbij zo’n 10 miljard dollar aan 
omzet weg geschreven tijdens de 
onderhandelingen voor de nieuwe 
contracten die per mei zijn inge-
gaan. Maar goedkoper dan het 
transport nu is zal het niet worden. 
‘De tarieven hebben hun bodem be-
reikt’, zegt Damas. 
Sinds juni laten de spottarieven 

voor importcontainers naar Europa 
en de Verenigde Staten weer een 
stijging zien. Dat is het gevolg van 
een aantal prijsstijgingen die de 
containerrederijen in juni en juli 
hebben doorgevoerd. Wat bijgedra-
gen heeft aan het succes van deze 
prijsstijgingen, die door reders als 
General Rate Increases worden aan-
geduid, is dat de G6-alliantie en de 
Ocean Three alliantie beiden een 
Trans-Pacifi sche loop hebben ge-
staakt. 
Begin juli piekte het spottarief voor 
de route Shanghai – Rotterdam vol-
gens data van Drewry weer even bo-
ven de 2000 dollar per veertig voets 
container. In de Shanghai Containe-
rized Freight Index bedraagt het ta-
rief eind juli 1426 dollar per veertig-
voeter. Die daling wil niet zeggen 
dat de opwaartse beweging alweer 
is gestopt. Het stijgen van de vracht-
tarieven gaat niet evenredig. 
Ook de tarieven op de backhaul vo-
lumes van Europa en de Verenigde 
Staten naar Azië hebben hun laagste 

punt bereikt. In april was op deze 
routes een lichte prijscorrectie te 
zien. 
‘De reders kunnen niet leven met 
zulke lage vrachttarieven en zijn be-
gonnen om deze te corrigeren’, zegt 
Damas. Dat betekent echter niet dat 
deze snel weer hun oude niveaus 
hebben bereikt. ‘Ten opzichte van 
maart, toen de containertarieven 
hun allerlaagste punt ooit bereik-
ten, waren de tarieven alwaar met 
12% gestegen, maar lagen daarmee 
nog altijd 29% lager dan in de eerste 
helft van 2015.’
Het einde van de daling is overigens 
nog niet in alle markten te zien. In 
de intra-Aziatische markt blijven de 
tarieven verder naar beneden zak-
ken. ‘In juni bereikten de container-
tarieven daar het laagste niveau 
ooit’, zegt Damas. ‘Voor het trans-
port van een veertigvoets container 
werd 730 dollar betaald. Er is  nog 
geen sprake van een bottoming-out 
eff ect en de concurrentie blijft he-
vig. De tarieven zijn sinds vorig jaar 

wo
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oper

Illustratie: Edward Ouwerkerk

‘De Azië-Europa handel is waar de 
rederijen hun grote 14.000 en 
18.000 teu schepen inzetten’, zegt 
directeur  Container Research Neil 
Dekker van Drewry. Deze schepen 
worden de laatste jaren maandelijks 
opgeleverd en dat zal de komende 
jaren ook nog zo blijven. ‘Er varen 
op de Azië - Europa route al bijna 
geen schepen kleiner dan 12.000 
teu meer. En zelfs als een alliantie 
besluit om een loop van bijvoorbeeld 
14.000 teu schepen uit de markt te 
halen, wat moeten ze er dan mee 
doen? Opleggen? Ergens anders in-
zetten waar ze schade aanrichten? 
Bovendien speelt mee dat reders 
daardoor marktaandeel verliezen. 
Dat is het grote probleem van de rou-
te.’ Volgens Dekker is dit probleem 
dat de rederijen steeds vaker afvaar-
ten cancelen, de zogenoemde void 
sailings, maar die tactiek die volgens 
hem weinig succesvol is in het opstu-
wen van de tarieven.
De contracttarieven hebben de nei-
ging om de spottarieven te volgen. 
Sinds het tweede kwartaal van 2015 
zijn deze al met 29% gedaald. ‘Hier 
geldt hetzelfde voor wat we bij de 
spottarieven zien’, zegt Damas. ‘De 

huidige tarieven zijn niet houdbaa-
ren zullen gaan stijgen. Het kan zo 
simpelweg niet doorgaan. De reders 
verliezen zo veel geld.’ Wanneer en 
hoe snel deze tarieven zullen gaan 
stijgen durft hij niet te zeggen. ‘Ze-
ker is dat de aanhoudende overcap-
citeit de snelheid en mate waarin dit 
gebuert zal beteugelen’, zegt hij. 

Vraag en aanbod
Overcapciteit is niet het enige pro-
bleem waar de rederijen mee kam-
pen. De groei in vraag blijft sterk 
achter bij de eerdere verwachtin-
gen. ‘In 2015 groeide de wereldwijde 
vraag slechts 1%’, zegt Dekker. 
‘Daarmee is 2015 het zwakste jaar 
sinds de economische crisis in 
2009.’ Veel regio’s laten zwakke 
groei zien, maar Europa wordt 
steeds als eerste genoemd, gevolgd 
door China en Latijns-Amerika. 
‘Europa laat dit jaar een lichte ver-
betering zien, maar China gaat juist 
verder achteruit. Vorig jaar bedroeg 
de groei 2,6%. Voor dit jaar voor-
spellen we een groei van maar 2 tot 
2,4%.’ Een regio die het goed is Zuid-
oost-Azië. Dit is toe te schrijven aan 
de groei in India, zegt Dekker. 

Een gunstige ontwikkeling is dat het 
aantal bestellingen voor nieuw-
bouwschepen in de eerste helft van 
2016 sterk is afgenomen. Er zijn nog 
wel wat schepen besteld, maar dit 
zijn schepen kleiner dan 8.000 teu 
die met name bedoeld zijn voor de 
intra-Aziatische markt. Het bestel-
len van megaschepen is wel volledig 
tot een einde gekomen. ‘De vloot-
groei zal dit jaar maar 3,2% zijn’, 
zegt Dekker. ‘Dat is minder dat wij 
in maart hadden voorspeld. Oor-
zaak hiervoor is dat het slopen van 
schepen enorm is toegenomen 
sinds december vorig jaar. Scheeps-
eigenaren hebben te maken met 
ontzettend lage chartertarieven en 
veel van hen gooien de handdoek in 
de ring door nog relatief jonge sche-
pen naar de sloop te brengen.’ 
Seaspan, één van de grootse onaf-
hankelijke eigenaren van container-
schepen, zag de winst in de eerste 
helft van 2016 meer dan halveren, 
van 81,3 miljoen naar 36,4 miljoen 
dollar.  Zonder actie wordt die druk 
volgend jaar nog groter. Dan komen 
namelijk de in 2015 bestelde sche-
pen de markt op en die zullen de 
vloot met 6% doen groeien.  

RAAD & RECHT

Een luchtvrachtexpediteur krijgt de opdracht van een in Neder-
land gevestigde ontvanger een  speciaal gebouwde computer 
confi guratie in ontvangst te nemen. De zending weegt 25 kilo 
en heeft een waarde van ongeveer 25.000 euro. De expediteur 
bevestigt een en ander schriftelijk aan de ontvanger. Op het 
briefpapier van de expediteur wordt onder andere verwezen 
aan de Fenex Condities van 1 juli 2004.

Medio juli meldt de ontvanger zich weer bij de expediteur en 
vraagt zich af waarom deze confi guratie nog niet is afgeleverd. 
De expediteur had hem toch al enige tijd daarvoor in ontvangst 
genomen van de luchtvaart maatschappij? Onderzoek door de 
betreff ende expediteur wijst uit, dat deze inderdaad de zending 
in ontvangst heeft genomen en deze blijkt ook  in de loods te 
zijn ingeslagen, maar blijkbaar tijdens opslag in het ongerede is 
geraakt.

De ontvanger stelt de expediteur voor het verlies van de 
confi guratie aansprakelijk en wel voor een bedrag van 42.000 
euro. Het blijkt dat de confi guratie in een beperkte oplage is 
gebouwd en dat in de tussentijd de onderdelen hiervoor veel 
duurder zijn geworden. De expediteur wijst op grond van de 
Fenex Condities van 1 juli 2004 iedere aansprakelijkheid voor 
het ontstaan van deze schade richting de ontvanger van de 
hand.

De ontvanger pikt dit niet en schakelt een advocaat in om de 
schade op de expediteur te verhalen.Na wat briefwisselingen 
over en weer besluit de ontvanger naar de rechter te stappen.
De ontvanger voert in zijn verweer bij de rechtbank onder meer 
aan, dat de expediteur zich niet kan beroepen op de toepas-
selijkheid van de Fenex Condities, daar deze niet aan hem ter 
hand zijn gesteld. De rechtbank buigt zich, na het horen van 
partijen, over deze kwestie en komt tot het oordeel dat de 
expediteur aansprakelijk is voor deze schade.

De rechtbank vindt, dat de expediteur zich niet kan beroepen 
op welke voorwaarden dan ook. Dit komt door de verwij-
zing op het briefpapier van de expediteur naar verschillende 
stelsels van voorwaarden zonder daarbij aan te geven op welke 
activiteiten respectievelijk werkzaamheden deze van toepas-
sing te zijn. De rechtbank vindt dit onduidelijk en onredelijk, 
los van het feit, dat voorwaarden(welke dan ook) in het geheel 
niet door de expediteur aan zijn opdrachtgever ter hand zijn 
gesteld. De expediteur moet bloeden voor de volle schade!

In het geval dat de expediteur een en ander wel goed zou zijn 
overeengekomen met zijn opdrachtgever, dan had de mogelijk-
heid bestaan zijn aansprakelijkheid te beperken op grond van 
de Fenex Condities van 1 juli 2004 tot een bedrag van ongeveer  
120 euro, hetgeen gebaseerd is op het gewicht van de zending 
bij verlies in dit geval.

De expediteur heeft in dit geval een dure les geleerd.

COR VAN MAURIK, VERZEKERINGSEXPERT
corvanmaurik@brrgroep.nl

Een dure les

T

rdt het niet
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Voortbouwen op solide basis 

ERIK STROOSMA

De Varova Fashion Group brengt de 
logistiek van haar winkelketens en 
modemerken onder in één centraal 
distributiecentrum. De groep kiest 
er daarbij niet voor alle processen 
en systemen compleet om te 
gooien. De basis van de nieuwe 
logistieke operatie wordt gevormd 
door beproefde processen en 
systemen waarbinnen Varova al 
gewerkt werd.

De Varova Fashion Group nam in april 
vorig jaar de Arnhemse B32 Groep 
over. De Utrechtse investeringsmaat-
schappij voegde daarmee de winkels 
van Open32 en het kledingmerk Silver 
Creek toe aan haar modeportefeuille. 

Dat leverde geen headlines in de modebladen op, maar 
was binnen de Nederlandse fashionbranche wél een 
grote overname. Varova is sinds 2010 actief in de mode. 
Behalve van Open32 is de investeerder ook eigenaar 
van de winkelketens Men at Work, en Sissy-Boy (in 
totaal 160 winkels) en van zes modemerken, waaron-
der Tumble ’n Dry en Gsus. De omzet van de Varova 
Fashion Group bedraagt ruim ruim 200 miljoen euro. 
Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Nederland, 
maar de groep heeft ook winkels in België, Luxemburg 
en Duitsland. In de aanloop naar de overname van de 
B32 Groep, waarmee het volume van de Varova Fa-
shion Group met meer dan 25% toenam, onderzocht 
de investeerder de mogelijkheid om de logistiek van 
zijn modeactiviteiten te centraliseren. 
‘Dat onderzoek vond eind 2014 plaats’, zegt senior asso-
ciate Diederik den Dekker van Varova, die als projectlei-
der de integratie van de logistiek van de modetak coör-
dineert. ‘Met de overname van de B32 Group kwam het 
aantal distributiecentra van onze Fashion Group op vier. 
Dit terugbrengen naar één locatie levert behalve de ge-
bruikelijke schaalvoordelen ook een grote verbeter-

sprong in de servicegraad op. Daarnaast fungeert de lo-
gistieke centralisatie als een katalysator van het 
uniformeren en professionaliseren van de bedrijfspro-
cessen van onze verschillende formules. Zodra de goede-
ren door één operatie stromen merk je nog beter waar de 
procesverschillen zitten tussen de bedrijven en kun je 
die stapsgewijs gelijktrekken en centraal monitoren. De 
operatie in Arnhem vormde hiervoor een solide basis. 
Mede daardoor hebben we voor die locatie gekozen.’

Stap voor stap 
Ook andere zaken speelden een rol bij die keuze. Den 
Dekker: ‘Strategisch gezien is Arnhem een interessante 
vestigingsplaats voor ons. Hoewel we momenteel geen 
concrete plannen hebben om onze activiteiten in Duits-
land uit te breiden, zien we het wel als een groot voor-
deel een dc vlak bij de grens te hebben.’ 
In juli 2015 ging de bouw van start op bedrijventerrein 
IJsseloord 2. ‘Ontwikkel- en bouwcombinatie Giesbers-
Ballast Nedam slaagde erin de klus in zes maanden te 
klaren. Met de nieuwbouw groeide het vloeroppervlak-
te van 5.000 naar 22.000 vierkante meter. We zitten 
hier ruim in onze jas en beschikken over voldoende 
ruimte om door te kunnen groeien. In januari zijn de lo-
gistieke activiteiten van Open32 en Men at Work naar 
het nieuwe gedeelte verhuisd. Het dc dat er al stond 
kwam daarmee leeg te staan en is in de eerste twee 
maanden van dit jaar aangepast. Om de overgang zo 
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en de verdeelstraat. Naast deze vuistregels hebben we 
geprobeerd de opzet zoveel mogelijk te baseren op het 
proces waarmee het Open32-distributiecentrum al werk-
te. Dat zorgde daar namelijk voor zeer goede resultaten 
en had bovendien als pluspunt dat de organisatie in Arn-
hem eraan gewend was daarmee te werken.’

Pick to light 
Toch zijn er ten opzichte van de ‘oude’ dc van de B32 
Groep wel degelijk een aantal vernieuwingen doorge-
voerd. ‘Zo zijn we van voicepicking overgestapt op pick 
to light met orderpickkarren waardoor orderpickers 
met zes bakken tegelijk een pad in kunnen in plaats van 
met een. Ook nieuw zijn de geautomatiseerde verdeel-
straat en de transportband. Voor die laatste hebben ge-
kozen omdat de afstanden in het dc veel groter zijn dan 
in de vorige centra. Daarnaast werken we met een zo-
genoemd pigeonhole-systeem waarmee verschillende 
orders van dezelfde klant automatisch bij elkaar ge-
plaatst worden. De nieuwe systemen vereenvoudigen 
het werk, zorgen voor meer effi  ciëntie, lagere foutmar-
ges en verhogen de betrokkenheid van het personeel. 
Wat dat laatste betreft hebben we toch al geen klagen. 
Misschien is de grootste succesfactor van dit project 
wel de teamspirit, inzet en fl exibiliteit van de teamlei-
ders en medewerkers op de vloer. Door het vele werk 
dat zij verzetten en door hun waardevolle feedback ver-
loopt de centralisatie uiterst soepel.’

soepel mogelijk te laten verlopen en continuïteit van de 
logistieke operaties te waarborgen, kozen we ervoor het 
nieuwe dc gefaseerd in gebruik te nemen. Ook de nieu-
we systemen zijn stap voor stap ingevoerd. Die zijn ge-
leverd en ingericht door Inther Logistics Engigeering. 
In het begin werkten de medewerkers van Open32 en 
Men at Work nog met de oude systemen in het nieuwe 
dc. Per proces is de vernieuwde automatisering stap 
voor stap live gegaan. Voor het pickproces hebben we 
bijvoorbeeld eerst een tiental orders gelopen. Daarna is 
het systeem weer uitgezet en het proces geëvalueerd. 
Vervolgens hebben we het systeem een dagdeel aange-
zet en pas toen we ervan overtuigd waren dat het sta-
biel was ging dat gedeelte defi nitief live. In mei zijn ook 
de zes kledingmerken geleidelijk naar Arnhem ver-
huisd. Inmiddels wordt er in het nieuwe dc alleen nog 
met de nieuwe systemen en processen gewerkt en is 
90% van de kinderziektes opgelost. Dit najaar verplaat-
sen we de logistiek van Sissy-Boy van Beverwijk hier-
naartoe en ronden we het centralisatieproces, volgens 
planning, af. Het is een heel complexe operatie waarbij 
van alles mis kan gaan, maar tot nu toe loopt het goed.’ 

Vuistregels 
In het ontwerp van de inrichting van het dc werden vol-
gens Den Dekker twee vuistregels gehanteerd: maximale 
fl exibiliteit en een zo uniform mogelijke opzet. ‘De mo-
demarkt is heel grillig. Trends en ontwikkelingen volgen 

elkaar snel op. Daar moet je snel op kunnen inspelen. Dat 
geldt ook voor het onstuimig groeiende e-commerce-
aandeel. Waarbij het aantal orders bovendien per perio-
de enorm kan verschillen. Maximale fl exibiliteit is daar-
door een must. Daarom hebben we niet gekozen voor 
een volledig geautomatiseerd dc. Daarbij heb je die fl exi-
biliteit niet. Wij wilden juist een inrichting die je snel en 
makkelijk kunt aanpassen aan veranderingen in de markt 
en aan nieuwe producten, zoals de zeer uiteenlopende 

artikelen die verkocht worden via het label Sissy-Boy Ho-
meland. Uniformiteit was een andere belangrijke eis die 
hadden voor het nieuwe distributiecentrum. Dat bete-
kent niet alleen dat onze winkelketens, modemerken en 
e-commerce-orders nu grotendeels via één logistiek pro-
ces verwerkt worden, maar ook dat de afzonderlijke pro-
cessen zelf zoveel mogelijk op elkaar lijken. Dat gaat tot 
op detailniveau. Zo is bijvoorbeeld de menustructuur 
van de handscanners identiek aan die van de pickkarren 

Maximale fl exibiliteit 

is een must.

De Varova 

Fashion Groep 

liet in Arnhem 

een nieuw dc 

bouwen: alle 

merken onder 

één dak.

Foto’s: Varova 

Fashion Group
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Het meeste werk is gedaan. Op bedrij-
venterrein Borchwerf II bij Roosen-
daal, aan de A17 tussen Rotterdam 
en Antwerpen is, op een kavel van 
zestien hectare, de eerste fase ge-
reed gekomen van het nieuwe distri-

butiecentrum van de Ierse kledingketen Primark. In 
Oud-Gastel, waar Borchwerf II offi  cieel toe behoort, is 
een mega-dc verrezen dat uiteindelijk 85.000 vierkan-
te meter bebouwd oppervlak zal beslaan en waar vier-
honderd mensen werk zullen vinden.
Primark maakt een behoorlijk snelle groei door, met in-
middels twaalf vestigingen in Nederland en vier in Bel-
gië, een aantal dat zich nog voortdurend uitbreidt. De 
Benelux-markt wordt tot dusver nog beleverd via het 
40.000 vierkante meter grote distributiecentrum van 
DHL in het Duitse Mönchengladbach, dat ook de dis-
tributie in Duitsland en Oostenrijk verzorgt. Dat werk 
komt nu dus naar Roosendaal.
In heel Europa heeft Primark trouwens al zowat drie-
honderd grote winkels, in Ierland, het Verenigd Ko-
ninkrijk, de Benelux, Spanje, Portugal, Duitsland, Oos-

Modelogistiek in steeds 
ruimer jasje

ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant be-
trokken. Logistics Capital Partners begint een goede 
bekende van Roosendaal te worden. Zo kocht het en-
kele maanden geleden, samen met het Duitse vast-
goedbedrijf Dietz, een lap grond van 21 hectare aan in 
de Brabantse gemeente, waar ofwel een distributiecen-
trum van 100.000 vierkante meter of een logistieke 
campus verdeeld over enkele gebouwen moet komen.
Daartoe wordt het Majoppenveld Noord, een bedrij-
venterrein uit de jaren vijftig van de vorige eeuw waar 
tot vorig jaar een gloeilampenfabriek van Philips was 
gevestigd, op de schop genomen. Er is in Nederland 
een toenemende vraag naar grote logistieke panden, 
maar de beschikbare grond wordt steeds schaarser. 
Herinrichting van bestaande, gedateerd geraakte ruim-
te is daarvoor een oplossing. Wat Logistics Capital 
Partners en Dietz voor hun aankoop in Roosendaal 
hebben neergeteld is niet bekend gemaakt.

Groep Heylen
Met deze aankoop is de koek voor Roosendaal nog niet 
op. De Belgische Groep Heylen, die op Borchwerf II 

tenrijk en Frankrijk, waar het voordelige, maar trendy 
kleding, schoeisel en accessoires verkoopt. Het logis-
tieke pand op Borchwerf II is ontwikkeld door Logis-
tics Capital Partners, dat er 26 miljoen euro in heeft ge-
investeerd. De architect is Stripesarchitects en de 
bouw is gegund aan Sprangers Bouwbedrijf, een aanne-
mer die onder meer ook betrokken was en is bij nieuw-
bouwprojecten als Distriport en Prologis DC4 in Til-
burg, De Rijke in Antwerpen en Kuehne + Nagel op 
Schiphol.
Het nieuwe distributiecentrum is uiteraard volledig in-
gericht voor de opslag en behandeling van kleding. Bo-
ven de laad- en loszone is een mezzanine van drie la-
gen ingericht met rekkensystemen voor hangende 
kleding. Het centrum heeft een inhoud gekregen van 
meer dan één miljoen kubieke meter. Die enorme 
ruimte is nodig ook, want Primark koopt voortdurend 
het laatste van het laatste in en wil dat ook zo snel mo-
gelijk in de winkel hebben. Dat maakt dus ook de dis-
tributie extra intensief.
Bij de werving van Primark waren behalve Logistics 
Capital Partners ook de gemeente Roosendaal en de 

FOLKERT NICOLAI

Ook kledingketens stellen aan hun logistieke centra tegenwoordig 

als belangrijkste eis dat ze groot moeten zijn.
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eerder het nieuwe distributiecentrum voor kleding-
merk Calvin Klein bouwde, gaat op dit bedrijventerrein 
nog een distributiecentrum van 70.000 vierkante me-
ter bouwen, net iets kleiner dus dan het centrum dat 
voor Primark wordt voltooid. Groep Heylen heeft op 

Borchwerf II in totaal 12.000 vierkante meter grond 
aangekocht met als doel die zelf uit te geven. Een huur-
der voor het nieuwe pand is er overigens nog niet.
Kledinglogistiek heeft wel iets met deze regio. In Ber-
gen op Zoom breidde de Amerikaanse kledingprodu-
cent Forever 21 zijn distributiecentrum met nog eens 
20.000 vierkante meter uit. Iets verderop in Bergen op 

Wehkamp heeft in Zwolle 

half miljoen picklocaties.

Artist impression 

en rechts luchtfoto 

van te bouwen 

distributiecentrum 

Primark in 

Roosendaal.

Beeld: Sprangers 

Bouwbedrijf

Zoom verzorgt Bleckmann de textiellogistiek voor on-
der meer het modeconcern American Eagle.

Zelfbesturende goederentreintjes
Natuurlijk blijven andere regio’s niet achter. Zwolle 
mocht nu bijna een jaar geleden Wehkamp, online-aan-
bieder van onder meer kleding en mode, begroeten. 
Wehkamp bouwde voor een bedrag van ruim honderd 
miljoen euro een vrijwel geheel geautomatiseerd distri-
butiecentrum ter vervanging van zijn bestaande, te krap 
geworden, pand in Dedemsvaart. Het nieuwe pand op 
bedrijventerrein Hessenpoort heeft een oppervlakte 
van 53.000 vierkante meter, waar tweehonderd mensen 
werken en ruimte is voor vier miljoen producten. Het 
is dus lang niet het grootste object in zijn soort, maar 
op één punt steekt het er bovenuit: er zijn bijna een half 
miljoen picklocaties waar artikelen automatisch kun-
nen worden opgehaald. Dat gebeurt met 486 zelfsturen-
de goederentreintjes die uit stellingen van 140 meter 
lang en 26 verdiepingen hoog de bestelde artikelen ver-
zamelen. Dat stelt Wehkamp in staat om 95% van zijn 
assortiment nog dezelfde dag af te leveren.

Venlo blijft ook voor de modewereld een aantrekkelijke 
vestigingsplaats, waar niet alleen de Benelux maar ook 
het Duitse Ruhrgebied kan worden bestreken. Onlangs 
maakte de Amerikaanse kledingreus Michael Kors defi -
nitief bekend neer te strijken op Trade Park Noord, 
waar een Europees distributiecentrum van 300.000 
vierkante meter wordt gebouwd. In het pand, dat ook 
de thuisbezorging van bestellingen bij de consument 
thuis verzorgt, komen vierhonderd mensen te werken.
Een andere grote kledingketen, het aan de beurs van 
New York genoteerde Phillips-Van Heusen (PVH), koos 
dir jaar eveneens voor Trade Park Noord. Dit miljarden-
concern, dat merken als Calvin Klein en Tommy Hilfi -
ger onder zijn hoede heeft, huurt 60.000 vierkante me-
ter logistieke ruimte in een nog in aanbouw verkerende 
campus op Trade Port Noord. Die campus wordt ge-
bouwd door Groep Heylen en gaat 150.000 vierkante 
meter beslaan. Het bedrijventerrein is vooral bestemd 
voor webshops en hun logistieke dienstverleners. PVH 
wil met een nieuw gebouw in Venlo zijn oudere distri-
butiecentra in de omgeving van de Noord-Limburgse 
stad vervangen.
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WERELDHAVENDAGEN 
2 T/M 4 SEPTEMBER 
Maak tijdens de Wereldhavendagen 

2016 kennis met de vele innovaties 

in de Rotterdamse haven. Thema dit 

jaar: ‘The Smartest Port’. Met na-

tuurlijk veel demonstraties en ex-

cursies.  

• wereldhavendagen.nl

SESSIE FINANCE 
15 SEPTEMBER
Nieuwsblad Transport organiseert 

de tweede editie van de Sessie Fi-

nance. Tijdens deze sessie hoort u 

van collega’s, maar ook van dienst-

verleners wat er in hun ogen voor 

nodig is om voorop te blijven lopen. 

• Nieuwsbladtransport.nl/events

MARITIME TECH 
27 SEPTEMBER
Technische jaarcongres over innova-

tie in maritiem ontwerp, bouw en 

onderhoud. De vierde editie staat in 

het teken van nieuwe concepten. 

Waar liggen kansen voor de scheeps-

werven? Inclusief lunch en borrel. 

• maritimetech.nl

SCHELDE CONFERENTIE 
29 SEPTEMBER
De concurrentie tussen de West-Eu-

ropese havens neemt toe, net als de 

uitdagingen voor de logistiek en de 

industrie. Hoe bieden we deze het 

hoofd? En hoe versterken we onze 

internationale concurrentiepositie? 

• scheldeconferentie.com

LOGISTIEK CONGRES IRAN
6 OKTOBER
In toenemende mate wordt de 

Iraanse markt bereikbaar voor Wes-

terse bedrijven. Dit betekent dat de 

vraag naar logistiek van en naar Iran 

een gelijke groei zal laten zien. Wat 

zijn uw kansen?

• Nieuwsbladtransport.nl/events

AGENDA

LADINGSTROMEN  Gezamenlijke aanpak leidt tot meer rendement voor alle betrokkenen

Coasthopping als nieuw logistiek c

We willen naar een systeem van 

‘pratende’ lading: internet of cargo.

minals en operators. Maar ook lo-
gistieke partners moeten worden 
overtuigd dat een gezamenlijke 
aanpak als coasthopping tot meer 
rendement voor alle betrokkenen 
leidt.’ 

Data-uitwisseling
Dat brengt De Bruijn op zo mogelijk 
de interessantste uitdaging die in 
het project ligt besloten, namelijk 
het aan deelnemers verschaff en van 
een actueel inzicht in de fysieke sta-
tus van de ladingstroom. Bovendien 
moet een en ander gekoppeld zijn 
aan de fi nanciële en juridische af-
handeling van lading. De Bruijn 
pakt dat op innovatieve wijze aan: 
‘Met de inzet van moderne commu-
nicatietechnieken willen we naar 
een systeem van ‘pratende’ lading, 
ofwel een internet of cargo. Daarmee 
ontstaat lading die betrokken par-
tijen van de gevraagde informatie 
voorziet en tegelijkertijd logistieke, 
fi nanciële en juridische processen 
aanstuurt.’ Op die manier kunnen 
ladingregisseurs sneller beslissin-
gen nemen, is sneller over te gaan 
tot de facturering en wordt het ge-
zamenlijk fi nancieel rendement 
voor de deelnemende partners hel-
der. 
De Bruijn vervolgt dat de prakti-
sche invulling van internet of cargo 
moet komen uit innovatieve prin-
cipes voor data-uitwisseling, te we-
ten UETP (Uniform Entity & 
Transaction Protocol, een protocol 
om economische transacties een-
voudiger, transparanter en veiliger 
te laten plaatsvinden) en DENARS 
(Distributed Entity Naming & At-
tribute Registration Service, het 
‘telefoonboek’ waarin elke fysieke 
entiteit in de wereld straks be-
noemd staat). ‘We doen dat in sa-
menwerking met Havenbedrijf 
Amsterdam en de stichting Foca-
fet, verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling en internationale imple-
mentatie van UETP en DENARS. 
Daarnaast hebben we onlangs de 
basis gelegd voor een private enti-
teit met de nauwelijks verrassende 
naam Internet of Cargo (IoC). IoC 
gaat als eerste commerciële partij 
gebruikmaken van het EUTP-pro-
tocol om verdergaande samenwer-
king tussen internationale havens, 
transportbedrijven en verladers 
mogelijk te maken. De samenwer-
king moet bovendien leiden tot 
nieuwe winstgevende product-
markcombinaties. We starten met 
de invulling van EUTP en DENARS 
binnen verschillende ladingstro-
men van SCS Multiport. Daarbij is 
het taggen en volgen van een con-

CEES VISSER

Gesteund door containeropera-
tor SCS Multiport en diverse zee-
havens langs de Noordzeekust en 
de kust van Groot-Brittannië, 
maakt Peter de Bruijn zich hard 
voor het concept dat coasthop-
ping heet. Het transportmodel 
moet leiden tot een netwerk van 
ladingstromen, dat zich voortdu-
rend aanpast aan de vraag. 
 
Coasthopping – waarbij schepen 
rondhoppen binnen een netwerk 
van met leveringsdepots uitgeruste 
havens – werpt zich op als aanvul-
ling op bestaande gecontaineriseer-
de ladingstromen, met als doel tot 
meer effi  ciency en een betere bela-
dingsgraad te komen, legt managing 
director Peter de Bruijn uit. Volgens 
hem boort het concept ook nieuwe 
ladingstromen aan, mits gecontai-
neriseerd. Kansen liggen bij recy-
clingstromen (oud papier en gebro-
ken glas), medische voorraden, 
tankcontainers, bouwmaterialen en 
continentale lading in de retail-
branche. 
Even terug in de tijd, naar de voor 
De Bruijn spannende eerste maan-
den van 2015. De coasthopping-pi-
lot – waarbij de havens van Amster-
dam, Tilbury en Zeebrugge nauw 
betrokken zijn – werd in die dagen 
met succes afgerond en transfor-
meerde zich naar de geboorte van 
een nieuw Europees transportnet-
werk dat zich moet uitstrekken 
langs de Britse en Noordzeekust, 
van Le Havre tot aan Ierland en De-
nemarken toe. De belangwekkend-
ste conclusie die na de pilot is te 
trekken: de betrouwbaarheid en be-
taalbaarheid ‘van buitenom’ is aan-
getoond.

Hobbels
Gevraagd naar wat de status van 
coasthopping na ruim anderhalf 
jaar is, antwoordt De Bruijn dat de 
partners in het project – Schiphol 
Container Services (SCS) Multi-
port en betrokken havens – de 
dienstverlening op basis van het 
coasthopping-principe geleidelijk 
naar andere havens langs de Euro-
pese kust uitbreiden. ‘Vooralsnog 
met de focus op één combinatie 
van lading stromen, maar in de na-
bije toekomst geëxpandeerd naar 
meer combinaties van producten 
en logistieke ketens. Er zijn na-
tuurlijk de nodige hobbels te ne-
men, omdat er verschillen bestaan 
in tarieven en processen tussen de 
deelnemende havens en nautische 
dienstverleners, zoals loodsen, ter-

tainer en/of specifi ek ladingpakket 
een begin.’

RFID
In dit verband verwijst De Bruijn 
naar de RFID (Radio-frequency 
identifi cation)-proef die recent in 
samenwerking op de terminal in 
Amsterdam is uitgevoerd. De 
Bruijn: ‘Dankzij RFID is op afstand 
informatie op te slaan in en af te le-
zen van tags bevestigd aan de la-
dingpakketten. Alle informatie die 
we in de logistieke keten nodig 
hebben, is afhankelijk van mense-
lijk handelen, en is verspreid over 
verschillende systemen. Dit ver-

traagt de informatie enorm.’ Met 
de inzet van RFID-technologie wil 
De Bruyn een specifi eke ladings-

troom bouwmaterialen realtime 
volgen, van fabriek tot importeur 
of eindafnemer. ‘De informatie die 
we met de RFID ophalen, willen we 

koppelen aan het UETP-protocol. 
Via het protocol kunnen we laten 
weten wie welke informatie direct 

ontvangt over de goederen van de 
klant. Betrokken partijen in de la-
dingstroomketen kunnen anticipe-
ren op afwijkingen. Je kunt ook 
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Bij Levarht zijn drie nieuwe Volvo 

FH420 6x2 trekkers afgeleverd. De 

import- en exporthandel in 

groente en fruit kocht de Volvo-

trucks ter vervanging van drie 

afgeschreven trucks. Een belang-

rijke reden om te kiezen voor 

Volvo Trucks is de CO2-neutrale 

productie van de voertuigen en 

Volvo’s schone Euro 6-technolo-

gie. Levarht behaalde in 2012 de 

Lean & Green Logistics Award. Het 

geconditioneerde wegvervoer bin-

nen de Benelux, wat rond de 7% 

van het totale volume inneemt, 

verzorgt het bedrijf zelf met een 

vloot van zeven trekkers, hoofdza-

kelijk Volvo-trucks.

Shell heeft een vijfde LNG-tank-

station (Liquefi ed Natural Gas) 

voor vrachtwagens geopend in 

Eindhoven. Het station ligt langs 

de A2, een belangrijke route voor 

vrachtwagens richting België, 

Frankrijk en het Duitse Ruhrge-

bied, en kan per dag zo’n 200 

vrachtwagens van de schonere 

brandstof LNG voorzien. De 

transportbedrijven Vos Logistics, 

Zandbergen Transport en 

Waterfront BV (onderdeel van 

Snel Logistics) behoren tot de 

eerste klanten van het nieuwe 

LNG-tankstation. 

Voor A.S. Watson heeft Cornelis-
sen Transport twee LZV’s in de 

huiskleuren van Kruidvat aange-

schaft die onlangs in gebruik zijn 

genomen. Door het inzetten van 

deze dubbele city LZV’s met 

doorlaadsysteem en sliders wordt 

een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het verminderen van CO2 en 

fi jnstof uitstoot: het groene 

rijden, dat bij Cornelissen 

Transport hoog in het vaandel 

staat. Dagelijks vertrekken de 

chauffeurs met de LZV’s vanuit 

het distributiecentrum van A.S. 

Watson in Heteren met de 

Kruidvat-producten naar de 

Cornelissen Transport ontkoppel-

punten. Eén naar Rouveen (bij 

Zwolle) en de ander naar Tilburg. 

Ter uitbreiding van haar wagen-

park heeft groothandel Hansen 
Dranken uit Linne twee nieuwe 

Volvo FM 410 pk 4x2-trekkers en 

een Volvo FM 330 pk 6x2-bakwa-

gen in gebruik genomen. De 

totale vloot komt daarmee op 23 

trekkende eenheden, bijna alle 

afkomstig van Volvo Trucks-dealer 

Nebim in Weert. De nieuwe 

bakwagen is uitgerust met een 

hydraulisch gestuurde naloopas 

en heeft een schuifzeilenopbouw 

met achtersluitende laadklep. Als 

een van de grootste onafhanke-

lijke drankengroothandels van 

Nederland zet Hansen Dranken 

eigen vervoer in voor leveringen 

binnen dagafstand van de 

thuisbasis in Linne. 

Masterbulk, multimodaal 

transportbedrijf in de haven van 

Gent, heeft recent twintig DAF XF 

440-trekkers, dertig chassisopleg-

gers van Van Hool en tien van de 

fi rma LAG gekocht, in het kader 

van een vernieuwing van de vloot. 

De voertuigen zijn uitgerust met 

de laatste veiligheids- en comfort-

functies voor de bestuurder, zoals 

Predictive Cruise Control en 

Predictive shifting. 

Kerry Logistics Network Limited 
in Amsterdam is verhuisd. Het 

nieuwe kantoor met 24/7 

warehouse-faciliteiten is geves-

tigd op Freight Terminal 207, op 5 

minuten van de luchthaven. Het 

warehouse beslaat 20.000 

vierkante meter, 38 laaddokken, 

10.500 palletplaatsen, cross 

docking-faciliteiten, bonded 

warehouse en high secure 

opslag- en handlingfaciliteiten 

onder het TAPA-A certifi caat. Kerry 

Logistics beschikt in Nederland 

over faciliteiten op Schiphol en de 

Rotterdamse haven.

BEDRIJFSNIEUWS

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

concept

sneller met elkaar afrekenen als ie-
dereen op basis van onafhankelijke 
informatie kan vaststellen of de 
dienst geleverd is.’
De conclusie van de proef is dat het 
daadwerkelijk mogelijk is om met 
RFID uitgeruste goederen te volgen 
binnen de afhandeling op de termi-
nal, het transport via het schip en de 
afhandeling op de terminal in de 
ontvangende haven. IoC heeft de 
ambitie nog dit jaar samen met 
partners als KPN, Oracle en FERM 
RFID een eerste uit te rusten met 
tags, UETP en DENARS zodat is te 
toetsen welke positieve eff ecten 
deze innovaties hebben in de prak-

tijk en welke aanpassingen in de 
operatie nog noodzakelijk zijn. ‘SCS 
Multiport biedt daarvoor de proef-
tuin’, aldus De Bruijn.

Basisdriehoek
So far, so good. Maar hoe ziet de 
toekomstige praktijk er nu uit? 
Want vooralsnog is de huidige situ-
atie dat alleen de schepen van SCS 
Multiport binnen de basisdriehoek 
Amsterdam–Londen-Zeebrugge in-
spelen op een plotselinge vraag. De 
Bruijn benadrukt dat het uitrollen 
van coasthopping naar meer be-
stemmingen en partners alleen mo-
gelijk is als de reputatie van het sys-

teem in orde is. ‘Daarvoor is 
onderling vertrouwen nodig en 
moeten de partners het systeem be-
grijpen. Het staat of valt bij goede 
informatievoorziening en commu-
nicatie, maar ook training in hand-
ling. Het invoeren van de principes 
van EUTP en DENARS en de onder-
linge vertrouwde informatiepositie 
die daardoor ontstaat, gaat daarbij 
in hoge mate helpen’, licht De Bruijn 
toe. Hij heeft er dan ook alle ver-
trouwen in dat coasthopping als 
concept verder gaat groeien. ‘Want 
we brengen nieuwe business mee en 
dat is voor iedere haven en logistie-
ke partner aantrekkelijk.’
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16 De Marge

QUOTE VAN DE WEEKWEEKK

Tineke Netelenbos, voorzitter 
redersvereniging KVNR

‘Nederland zou zijn 
licht kunnen opsteken 
bij registers als Liberia 
en Marshall Islands om 
te leren van hun succes’

COLUMN

Mooie foto heeft ‘Le Figaro’ bij het verhaal gezet. De ‘Solar 
Impulse’, een ijl vliegtuig met het gewicht van een fl inke mid-
denklasser, maar vleugels zo lang als die van een Airbus A350, 
kiest op de luchthaven van Caïro het luchtruim. Het zet koers 
naar Abu Dhabi, de zeventiende en laatste etappe in zijn rondje 
Aarde. Naast de startbaan probeert iemand op een brommer 
het toestel bij te houden. Bijzonderheid: de ranke ‘Solar Im-
pulse’, de naam zegt het al, vliegt volledig op zonne-energie, die 
wordt opgeslagen in zeventienduizend fotovoltaïsche cellen.

Een vliegtocht om de planeet zonder die planeet schade toe 
te brengen – dat is natuurlijk de toekomst van de luchtvaart. 
Ruim een eeuw na de gebroeders Wright, die zware motoren 
nodig hadden om hun experimentele gedrochtjes de lucht in te 
krijgen, begint de aviatiek aan een nieuw tijdperk. Goed, elke 
kilo vracht aan boord van de ‘Solar Impulse’ is er nog één te 
veel. De bemanning is op een streng dieet gezet, voordat ze aan 
de grote tocht kon beginnen.

Maar het bewijs is geleverd. Een vliegtuig kan zonder fossiele 
brandstof een reis rond de wereld maken, die niet eens meer 
dan tachtig dagen hoeft te duren. Zulke verhalen lees je graag 
in tijden waarin gestoorden de klimaatramp niet eens afwach-
ten, maar alvast zijn begonnen de wereldbevolking eigenhandig 
uit te moorden. Over twintig, dertig jaar weten we niet beter 
dan dat vliegtuigen met tonnen luchtvracht en honderden pas-
sagiers aan boord zich dank zij de Zon – en die alleen – door de 
lucht kunnen voortbewegen.

Aan ideologische scherpslijperij hebben we niets op deze we-
reld, en zeker ook niet aan de scherpslijpers, die eens moeten 
ophouden op hun eigen manier de lucht in te vliegen. Dat had-
den ze in Libanon aardig door, toen Joden, moslims en chris-
tenen van uiteenlopende gezindte en een enkele ongelovige in 
het koffi  ehuis samen een gezellig potje triktrak speelden en pas 
ruzie gingen maken als de rekening kwam. Waarna ze elkaar de 
hand schudden. Het landje is, ‘by the way’, volledig verwoest 
door stupide zeloten en dictatoriale machthebbers.

De wereld heeft de zon nodig, en evengoed de maan, want die 
weerkaatst het zonlicht, zelfs als onze satelliet zich in de halve 
fase verkeert. En een ‘Solar Impulse’, ontwikkeld door mensen 
die zin hebben om na te denken.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Startbaan naar de zon

JOHN VERSLEIJEN

DHL Express verlaat de 
luchthaven van Brussel 
(Zaventem) als vanaf sep-
tember door een uitspraak 
van de Belgische rechtbank 
nachtvluchten nog maar 
beperkt mogelijk zijn. De 
koerier zegt al geen extra 
investeringen te plegen in 
de Europese expreshub op 
de luchthaven. Daarmee 
loopt Zaventem een bedrag van 
een kwart miljard dollar, goed voor 
3.000 banen, mis. Nu is de expres-
vervoerder op Zaventem goed voor 
1.500 banen. Daarnaast biedt het 
indirect werk aan zo’n 1.000 mede-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

DHL dreigt Zaventem te verlaten
20 juli 1996

Belgische minister van ver-
keer gaat dan ook in beroep 
tegen het besluit. 
DHL zegt dat haar vracht-
vliegtuigen ten onrechte op 
een zwarte lijst van de rech-
ter terecht zijn gekomen. De 
koerier wijst er op dat de 
freighters aan alle geldende 
geluidsnormen voldoen van 
luchtvaartorganisatie ICAO. 
De uitspraak van de rechter 
was het resultaat van zes 

jaar procederen van 44 omwonen-
den. De rechter oordeelde verder 
dat de overheid ‘laks’ was geweest 
bij het toezicht en kende iedere kla-
ger een schadevergoeding van 
50.000 frank toe.

werkers bij onderaannemers. De 
Belgische regering is niet blij met 
het vonnis van de rechtbank, die 
aan de meeste oude vrachtvliegtui-
gen van DHL (Convairs en Elec-
tra’s) een nachtverbod oplegt. De 

Nogg nnieeett ooonline?
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5 wekenvoor slechts
€15,-

Nog een stapje verder is een andro-
ide, die niet of nauwelijks van een 
mens is te onderscheiden.
Een beroemd voorbeeld daarvan is 
Offi  cer Ash uit de science fi ction-
fi lm Alien uit 1979. Hij is weten-
schappelijk offi  cier aan boord van 
het ruimteschip ‘Nostromo’, overi-
gens Italiaans voor stuurman, maar 
blijkt halverwege de fi lm een robot 
met uiterst sinistere bedoelingen in 
plaats van een mens van vlees en 
bloed. Passagiers mogen gerust zijn: 
de altijd vriendelijke Pepper lijkt in 
niets op booswicht Ash, die is ge-
progammeerd om de moordzuchti-
ge Alien naar de aarde te halen.
Pepper is geprogrammeerd om  het 
de mensen naar de zin te maken. 
Kapititein Schettino van de ‘Costa 
Concordia’ had er nog wat van kun-
nen leren... 

ROB MACKOR

‘Zullen we een selfi e maken?’ Wie 
aan boord van de ‘Costa Diade-
ma’ ja zegt op die vraag, loopt het 
risico vereeuwigd te worden met 
het robotje Pepper.
 
De Italiaanse cruiserederij Costa 
Cruises vaart sinds kort in de Mid-
dellandse Zee op één van zijn sche-
pen met vijf van dit soort robotjes. 
Ze moeten bijdragen aan een ‘on-
vergetelijke ervaring’ voor de passa-
giers, die hun verwachtingen over-
treft, zo laat Costa-baas Neil 
Palomba optekenen.
Pepper spreekt niet alleen drie ta-
len, Engels, Frans en Italiaans, maar 
maakt desgewenst ook een dansje 
met de passagiers. Uiteraard kan hij 
uitgebreide informatie over moge-

lijke excursies verschaff en en weet 
hij precies wat wanneer in welk res-
taurant op het menu staat. Ook het 
vaarschema en de aanloophavens 
bevatten geen geheimen voor onze 
kleine vriend.
Maar Pepper is ook proactief, her-
kent menselijke emoties en is gek 
op interactie. Grote kans dus dat 
zo’n kleine rakker bezorgd zal infor-
meren of het wel goed met je gaat 
als je wat weemoedig over de reling 
staat te turen. Of juist informeert 
hoe de reis bevalt als je fl uitend over 
het dek loopt.
Pepper is een zogenoemde huma-
noïde robot, gemodelleerd naar het 
menselijk lichaam, al ziet die er heel 
anders uit. Daarmee onderscheidt 
die zich van allerlei andere robotva-
rianten, zoals las- en operatierobots 
en autonoom vliegende drones. 

CRUISEN  Rederij Costa introduceert robotje Pepper op zijn schepen

‘Say cheeeeeese....’. Foto: Costa Cruises

Bliep, selfie maken?
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