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HALFJAARCIJFERS  Schotse holding voorziet ook in 2017 minder vrachtinkomsten in Nederland

JOHN VERSLEIJEN

Het Schotse John Menzies schrijft 
een bedrag van 7,2 miljoen pond 
(8,4 miljoen euro) af op de Neder-
landse vrachtdochter Menzies 
World Cargo (MWC). 

Dat heeft de moedergroep bekend-
gemaakt bij de presentatie van de fi -
nanciële cijfers over de eerste helft 
van dit jaar. Menzies World Cargo 
(MWC) op Schiphol en Rotterdam 
Airport is het grootste vrachtfi liaal 
in het mondiale netwerk van Men-
zies, dat wereldwijd goed is voor 
rond de 1,5 miljoen ton. Daarvan 
komt ruim 20% voor rekening van 
de Nederlandse vrachtdochter. 
De reden voor de afschrijving ligt 
volgens woordvoerder Dave Shed-

de Nederlandse dochter. Het bedrijf 
spreekt zelfs de verwachting uit dat 
het aanbod op Schiphol ook in 2017 
verder zal afnemen. ‘We werken aan 
oplossingen om dit verlies aan in-
komsten te verzachten’, schrijft de 
directie van Menzies. 
Of er ook verkoopplannen zijn voor 
de Nederlandse vrachtdochter kan 
de woordvoerder van Menzies niet 
zeggen. Eerder circuleerden wel ge-
ruchten op Schiphol dat het Franse 
WFS, dat vorig jaar werd overgeno-
men door het Amerikaanse Plati-
num Equity, een oogje zou hebben 
laten vallen op MWC om de be-
scheiden vrachtactiviteiten op 
Schiphol uit te bouwen. Daarmee 
zou er ook een eerste bundeling ko-
men van de versnipperde vrachtaf-
handeling op Schiphol.

satie komen van de bestaande klan-
ten, zoals AirBridgeCargo. Het pro-
bleem daar is dat deze snelgroeiende 
Russische vrachtmaatschappij al 
het maximaal aantal toegelaten 
vrachtvluchten op Schiphol uit-
voert. Onderhandelingen met het 
ministerie van Infrastructuur over 
extra landingsrechten hebben tot 
nu toe nog niets opgeleverd. 

Verkoopplannen
Eerder had AirBridgeCargo via de 
overname van het kwakkelende 
Martinair meer ruimte op Schiphol 
willen kopen, maar uiteindelijk 
schrapte KLM de verkoopplannen.
John Menzies is intussen blijkens 
het fi nancieel verslag over de eerste 
zes maanden somber gestemd over 
het toekomstige vrachtvolume van 

den van John Menzies in het ‘gere-
duceerde vrachtvolume’ van de Ne-
derlandse dochter door de recente 
afbouw van Martinairs vrachtvluch-
ten. Martinair was goed voor meer 
dan de helft van het vrachtvolume 
bij MWC. Het verdwijnen van vijf 
MD11’s bij de KLM-vrachtdochter 
komt overeen met een halvering 
van het vrachtaanbod van de Neder-
landse vrachtmaatschappij. Dat zou 
neerkomen op een volume van 
100.000 tot 125.000 ton op jaarba-
sis dat Menzies nu is kwijtgeraakt, 
blijkt uit een grove berekening. 
MWC is na DNATA Cargo de groot-
ste neutrale vrachtafhandelaar op 
Schiphol en heeft voor het  verlies 
van het vrachtaanbod van Martinair 
nog geen alternatieven weten te 
vinden. Voorlopig moet de compen-

Martinair heeft als grootste klant van Menzies World Cargo door de afbouw van de vrachtvloot het ladingaanbod sterk gereduceerd.  

Menzies schrijft fors af 
op afhandeling Schiphol

Uber, de schrik van de reguliere 

taxiwereld, wordt ook actief in 

het wegvervoer. Met zelfstu-

rende trucks welteverstaan. 

Het niet misselijke bedrag van 

680 miljoen dollar heeft Uber 

op tafel gelegd voor Otto. Dat 

is een bedrijfje van negentig 

Amerikaanse slimmeriken dat 

nog maar enkele maanden gele-

den is opgericht en technologie 

ontwikkelt voor het zelfsturende 

rijden. Het is Uber om die tech-

nologie te doen, maar het kan 

Otto op zijn beurt ook weer aan 

veel meer werk helpen. Volgens 

Uber is de zelfrijdende truck 

over tien jaar ingeburgerd.

Uber: half miljard
in zelfrijdende truck
WEGVERVOER

nieuwe chauffeurs heeft het ‘zij-

instroomproject’ in het Neder-

landse wegvervoer inmiddels 

opgebracht. Verwacht wordt dat 

daaraan dit jaar nog eens vijf-

honderd worden toegevoegd. 

Het Sectorinstituut Transport en 

Logistiek zoekt zeker tweedui-

zend zij-instromers. Aan nieuwe 

chauffeurs is door de groei van 

de economie grote behoefte.

500
Grote behoefte
aan chauffeurs

Wegvervoerder Waberer’s uit 

Hongarije heeft bij het Balaton-

meer een resort gekocht voor 

zijn personeel. Het ‘Waberer’s 

Club Hotel’, met eigen park, 

kost het bedrijf omgerekend 

twee miljoen euro. Het is 

onlangs geopend door schei-

dend topman Görgy Wáberer 

en premier Viktor Urbán. Het 

resort heeft vele recreatieve fa-

ciliteiten en biedt ook medische 

voorzieningen. Chauffeurs en 

hun gezin kunnen er jaarlijks 

een weekje tegen een aantrek-

kelijk tarief uitrusten.

Waberer’s koopt
hotel voor personeel
WEGVERVOER

Vopak doet meer 
met minder

Geen snelheidslimiet 
op Westerschelde

Egypte heeft zich 
rijk gerekend

RESULTATENGOLFSLAG SUEZKANAAL

6114

Levensmiddelen 
populair bij
ladingdieven

TAPA

17

FINANCE IN 
TRANSPORT EN 
LOGISTIEK

15 september

ABN AMRO, Rotterdam
www.nieuwsbladtransport.nl/events

 WEEK 34 / 24-30 AUGUSTUS 2016 / JAARGANG 29



2 Deze Week

Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via 

nieuwsbladtransport.nl/verdieping

vrijdag 9 september

Breakbulk

Adverteren? Bel: 010 280 10 25

DOSSIER

POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 98 mensen op de stelling van 16 augustus

WEGVERVOER LAAIEND ENTHOUSIAST OVER DE CONJUNCTUUR 

NIEUWE POLL  In Nederland rijden weinig elektrische bestelwagens. 

12%

26%

42%

20%

Eindelijk de wind mee 

Geniet ervan, morgen kan ’t voorbij zijn 

Zo geweldig zijn de tarieven anders nog niet 

Nu is het tijd het lekke dak te repareren 

Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

COMMENTAAR

Het zat er wel in dat de verplichting om buitenlandse chauf-
feurs voor hun werk in Duitsland het Duitse minimumloon te 
betalen, op grote schaal zou worden overtreden. De Thüringse 
logistieke organisatie LTV heeft de kwestie nog maar eens 
aan de orde gesteld. Het ‘Mindestlohn’ bedraagt 8,50 euro per 
uur. In de praktijk, zegt de organisatie, worden Oost-Europese 
chauff eurs afgescheept met anderhalve tot vier euro. En con-
trole? Nauwelijks, volgens de LTV.

Het Duitse minimumloon is omstreden, net als de variant die 
Frankrijk invoert. Aan de invoering in Duitsland is veel gedoe 
voorafgegaan. Buitenlandse bedrijven die chauff eurs werk 
in Duitsland laten doen, bijvoorbeeld drie cabotageritten na 
afl oop van een bilateraal, grensoverschrijdend vervoer, moeten 
hun mensen op pad sturen met een document waaruit blijkt 
dat zij inderdaad het Duitse minimum van 8,50 euro uitbetaald 
krijgen voor de in dat land gemaakte uren. Ze moeten in Duits-
land ook over een juridische vertegenwoordiging beschikken.

Frankrijk koos voor ongeveer hetzelfde systeem, met dezelfde 
rimram aan ambtelijke verplichtingen. Ook Polen heeft nu 
aangekondigd een minimumloon voor buitenlanders in te 
voeren. Dan doen ze uiteraard niet om westerse chauff eurs van 
een fatsoenlijk inkomen te verzekeren, maar om chauff eurs uit 
bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije te kunnen weren. Die zijn 
nog aanzienlijk goedkoper dan de eigen Poolse chauff eurs en 
beginnen die nu langzamerhand te verdringen.

Hebben we als buren van Duitsland en Frankrijk grote moeite 
met de verplichtingen voor werkgevers die aan het minimum-
loon vastzitten, over het Poolse minimumloon zouden we ei-
genlijk een juichkreetje moeten slaken. Een vrachtauto met Ne-
derlands kenteken zal in Polen op dit punt waarschijnlijk nooit 
worden gecontroleerd, voorzover Nederlandse vrachtauto’s dit 
land überhaupt nog binnenrijden. Maar Polen is ook een van de 
landen waar Roemeense en Bulgaarse trucks doorheen rijden 
op hun weg naar het westen van Europa.

Maar juichkreetjes zijn hier niet op hun plaats, want Polen zal, 
net als Duitsland en Frankrijk, transitovervoer niet aanmerken 
als feitelijk werk in Polen. De toevloed van goedkope Oost-
Europese chauff eurs naar westelijke delen van het werelddeel 
wordt er dus niet door tegengegaan. De maatregel is puur 
bedoeld om de Poolse arbeidsmarkt te beschermen.

Het probleem van de sociale dumping in Europa is nauwe-
lijks op te lossen als de Europese Unie zelf niet meewerkt. Er 
ontstaat een scala van nationale maatregelen. Het is namelijk 
onmogelijk in Unie-verband overeenstemming te bereiken 
over de te nemen maatregelen. Misschien moeten wij ons daar 
langzamerhand ook maar bij neerleggen. Zo zouden Nederland, 
België en Luxemburg kunnen overwegen in Benelux-verband 
één minimumloon in te voeren op het niveau van de goedkoop-
ste collectieve arbeidsovereenkomst.

Het maakt dan niet uit dat een Luxemburgse chauff eur mis-
schien iets meer per uur krijgt uitbetaald dan zijn Belgische of 
Nederlandse collega. Waarschijnlijk zitten ze er alledrie fors 
boven. Nee, de maatregel is alleen maar bedoeld om chauff eurs 
uit Oost-Europa, die hier voor een schijntje hetzelfde werk 
doen als hun collega’s uit onze landen, van onze arbeidsmarkt 
te weren. En de Benelux gaat de controle beter aanpakken dan 
de Duitsers. We zetten er een speciale Benelux-dienst bovenop, 
die en passant ook op de technische staat van het voertuig en 
de naleving van de cabotageregels toeziet.

FOLKERT NICOLAI
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Benelux-minimumloon
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ROB MACKOR

Op het eerste gezicht een prima 
businessmodel: schep je vrachtwa-
gen vol met Saharazand, rij er een 
paar honderd kilometer mee en ver-
koop het. De opbrengst minus de 
brandstofkosten is pure winst.
Enig googelen leert dat het verhaal 
achter de in Mauritanië genomen 
foto (boven) waarschijnlijk anders 
in elkaar zit. W A. Vervenne was een 
Amsterdams transport- en over-
slagbedrijf dat in januari 2009 fail-
liet ging. Blijkens het faillissements-
verslag leverde het onder meer 

aanvul-, metsel-, vloeren-, draina-
ge-, speel-, en brekerzand. Oftewel, 
het ene zand is het andere niet.
Een paar maanden daarna verkocht 
veilinghuis Troostwijk de boedel 
van het bedrijf, waaronder een aan-
tal duwboten, zandschepen en de 
onderhavige vrachtauto. De kans is 
dus groot dat die op de veiling door 
een handelaar is gekocht, die hem 
heeft doorverkocht naar Maurita-
nië. Dat is op zich niets bijzonders, 
want in Afrika wemelt het van de 
tweedehands vrachtwagens en bus-
sen uit Europa.
Of die op de onderste foto uit Ethi-

opië ook zo’n exemplaar is, is onbe-
kend. Duidelijk is wel dat de adver-
teerder een grote slag hoopt te slaan  
met zijn slogan ‘Save water, drink 
beer’. Gezien het kroeghumorge-
halte zou het ons niet verbazen als 
die zich daar zelf aan houdt. 

Dit is de laatste afl evering in 

onze zomerserie ‘Groeten uit...’, 

waarin we de afgelopen weken 

opvallende vormen van 

transport in verre buitenlanden 

belichtten.

Groeten uit...

Mauritanië

en Ethiopië 

ZOMERCOLUMN

Foto’s: Ries van Wendel de Joode
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Brexit belemmert 
groei van DFDS niet

JadeWeserPort beter 
aangesloten op spoor

Flexport naar 
Hongkong 

IAG Cargo opent dienst 
Schiphol-Madrid 

RO/RO
Veerdienst-operator DFDS heeft 

een sterk tweede kwartaal ach-

ter de rug. De omzet groeide met 

7% en DFDS heeft de winstver-

wachting naar boven bijgesteld. 

‘Het Brexit-referendum was een 

belangrijk element in het twee-

de kwartaal, maar heeft tot dus-

ver de volumes nog niet beïn-

vloed’, zegt CEO Niels Smede-

gaard. Wel heeft de devaluatie 

van de pond voor lichte tegen-

wind gezorgd. Het bedrijfsresul-

taat groeide van 44,8 miljoen 

naar 59,9 miljoen euro.

SPOORVERVOER
Donderdag 25 augustus wordt 

een spoortraject van 1,5 kilome-

ter in gebruik genomen dat de 

haven JadeWeserPort een betere 

aansluiting op het Duitse spoor-

net moet geven. In 2003 werd 

begonnen met de aanleg van 

spoorbanen die de haven van 

Wilhelmshaven, en daarmee ook 

de nieuwe diepzeecontainerha-

ven JadeWeserPort, beter op het 

spoor aan laten sluiten. In totaal 

gaat het om 56 kilometer spoor.

EXPEDITIE
Na Amsterdam heeft het Ameri-

kaanse expeditiebedrijf Flexport 

met Hongkong een tweede ves-

tiging geopend in het buiten-

land. Flexport heeft als relatieve 

nieuwkomer in de expeditie-

markt de gehele sales, afhande-

ling en dienstverlening gedigita-

liseerd. Het onlineplatform biedt 

volgens de initiatiefnemers een 

nieuwe manier om lading en 

vervoerders kosten- en tijdseffi -

ciënt bij elkaar te brengen.

LUCHTVRACHT
IAG Cargo, het gezamenlijk 

vrachtbedrijf van British Airways 

en het Spaanse Iberia, heeft een 

vrachtdienst opgezet die twee 

keer per week vliegt tussen Ma-

drid en Schiphol. De stap bete-

kent een rentree op de main-

deckmarkt. Er wordt gebruik-

gemaakt van de bestaande 

freighterdienst met een A300F 

van DHL Express, waarop IAG 

Cargo een groot deel van de ca-

paciteit van 42 ton afneemt.  

KORT

kanten reageren op het rapport dat 
ze eerdaags denkt uit te brengen. 
‘Zolang dat rapport niet openbaar 
is, valt er weinig concreets te mel-
den en is het niet zinvol om actie te 
ondernemen.’
TLN stelt vast dat er ‘in de markt 
partijen zijn die mogelijk de indruk 
wekken dat dit wel zo is’. De organi-
satie noemt als voorbeeld MKB-
Claim. Die zou massaal brieven aan 
TLN-leden sturen met een oproep 
om zich als schuldeiser van de 
truckfabrikanten aan te melden. 
Maar MKB-Claim is niet de enige 
die claims tegen de vijf truckbou-
wers verzamelt. Dat doen diverse 
andere partijen, waaronder advoca-
tenbureaus, ook. TLN raadt aan met 
het indienen van claims bij deze 
partijen te wachten. FN

Transportondernemers die me-
nen voor hun vrachtauto’s in het 
verleden te veel te hebben betaald 
omdat vijf grote truckfabrikan-
ten verboden prijsafspraken 
maakten, moeten nog even wach-
ten met claimen. 

Dat zegt Transport en Logistiek Ne-
derland (TLN). Er is nog geen defi -
nitief rapport van de Europese Com-
missie over de kartelzaak tegen DAF, 
Daimler, MAN, Volvo-Renault en 
Iveco, die sinds 1997 veertien jaar 
lang geheime afspraken met elkaar 
maakten om de prijzen van hun 
voertuigen hoog te houden.
De Commissie heeft al wel een boe-
te van 2,93 miljard euro voor de vijf 
aangekondigd, maar laat volgens 
TLN nu eerst de betrokken fabri-

zullen vier extra partners voortaan 
van de Nijmeegse faciliteit gebruik 
maken.

Naar de zeventig
Het aantal partners van Palletways 
in Duitsland is de laatste tijd aardig 
gestegen. Er kwamen er al zes bij en 
er zullen de komende tijd mogelijk 
nog drie tot de samenwerking toe-
treden. In heel Duitsland moet het 
aantal partners omhoog van nu iets 
meer dan vijftig naar zeventig. Zo 
moet het netwerk onder meer in de 
regio’s Hannover, Stuttgart en 
München worden versterkt.
Palletways Deutschland wist zijn 
resultaat in het afgelopen boekjaar 
weliswaar te verbeteren, maar 
schrijft nog steeds rode cijfers, zo 
heeft het laten weten. FN

De draaischijf van Palletways in 
Nijmegen moet voortaan behalve 
de Benelux ook het noordwesten 
van Duitsland bedienen.

Palletways, het samenwerkingsver-
band van vervoerders van gepalleti-
seerde groupagelading, heeft beslo-
ten zijn logistiek in Duitsland iets 
anders in te richten. Aan de centrale 
draaischijf worden twee regionale 
hubs toegevoegd. Voor het zuiden 
van het land komt een centrum te 
staan ergens tussen Feuchtwangen 
en Ulm.
Door de hub in Nijmegen ook voor 
een deel van de Duitse markt te la-
ten werken, wordt vermeden dat 
wordt omgereden langs de hub in 
Knüllwald in het oosten van de 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. Er 

KARTEL WEGVERVOER

‘Wacht met claims  
tegen truckbouwers’

Palletways geeft hub
Nijmegen meer werk

Druk op prijzen ligt niet aan goedkope

diesel: de prijs daarvan steeg juist.

met de index van vorig jaar. De nieu-
we monitor van Capgemini en Tran-
sporeon neemt dus een verslechte-
ring van de wegtransportmarkt 
waar, gezien althans door de ogen 
van de transporteur.
De transportmarktmonitor houdt 

alleen de vrachtprijzen en het laad-
ruimteaanbod bij op het vrachtuit-
wisselingsplatform. De vrachtprij-
zen die verladers en vervoerders in 
langer lopende contracten vaststel-
len, blijven buiten beschouwing.

Dat volgens deze monitor de vracht-
prijzen dit jaar tot nu toe in verge-
lijking met dezelfde periode vorig 
jaar achterblijven, wil dus niet per 
se zeggen dat dit in de gehele weg-
vervoermarkt het geval zou zijn.
De monitor van Transporeon en 
Capgemini geeft ook een beeld van 
de dynamiek van de spotmarkt voor 
het wegvervoer. Er kunnen vooral in 
een eerste kwartaal grote verschil-
len zijn tussen de hoogste en de 
laagste geboden vrachtprijs. Ze fl uc-
tueren dan meestal met ongeveer 
20%. 
In het tweede kwartaal nemen die 
prijsverschillen meestal wat af. Dit 
jaar waren er verschillen van 18%. 
Dat is voor een tweede kwartaal vrij 
hoog. In het tweede kwartaal van 
2011 bijvoorbeeld was het verschil 
slechts 11%. In het tweede kwartaal 
van vorig jaar was dat 16%.

FOLKERT NICOLAI

De vrachtprijzen in het Europese 
wegvervoer zijn in het tweede 
kwartaal sterk achtergebleven bij 
het niveau van een jaar geleden.

Dat blijkt uit de jongste Transport 
Market Monitor van vrachtuitwis-
selingsplatform Transporeon en 
Capgemini. Elk jaar is er in het 
tweede kwartaal een fl ink herstel 
van de vrachtprijzen. Die was er dit 
jaar ook wel, met 5,3% tot 96,3 pun-
ten, maar in het tweede kwartaal 
van vorig jaar stond de teller op 
104,9 punten.
Het is in een tweede kwartaal ook 
normaal dat de capaciteitsindex 
daalt. Er wordt minder laadruimte 
aangeboden. Dat gebeurde in het 
tweede kwartaal van dit jaar ook. 
Deze index daalde ruim 20% naar 88 
punten. Een jaar geleden echter was 
er een veel sterkere daling, tot ruim 
onder de 80 punten.
Dat de vrachtprijzen in vergelijking 
met vorig jaar tegenvielen, lag niet 
aan de dieselprijs. De dieselprijsin-
dex herstelde zich in het tweede 
kwartaal juist van het absolute laag-
terecord dat in het eerste kwartaal 
werd bereikt. Deze index steeg bijna 
16% naar 68,4 punten.
Dat het hele tweede kwartaal min-
der uitpakte, lag vooral aan de 
maanden april en juni. In mei steeg 
de transportprijsindex 7% naar 
100,0 en daalde de capaciteitsindex 
naar iets meer dan 70 punten. In 
juni gingen de vrachtprijzen onder-
uit en steeg de capaciteitsindex tot 
ruim boven de 90 punten.

Toenemend verschil
Vergelijken we de vrachtprijsindex 
uit de periode juli 2014-juni 2015 
met die uit de periode juli 2015-juni 
2016, dan zien we een ongeveer ge-
lijke ontwikkeling tot de maand de-
cember. Daarna is er een toene-
mend verschil ontstaan ten nadele 

van de tweede periode.
In april lag de vrachtprijsindex 8,5% 
lager, in mei 7,3 en in juni zelfs 9,1% 
in vergelijking met dezelfde maan-
den uit de periode juli 2014-juni 
2015. In de eerste drie maanden van 
dit jaar waren er ook negatieve ver-

schillen in vergelijking met dezelfde 
drie maanden vorig jaar, maar die 
waren aanzienlijk kleiner.
Het omgekeerde zien we bij de ca-
paciteitsindex. Die vertoont dit jaar 
een toenemend verschil naar boven 

Foto: Transport Market Monitor

WEGVERVOER  Transporeon ziet steeds groter negatief verschil met niveau van vorig jaar

Prijzen blijven fors achter
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Kent u onbekende familiespreu-

ken die zo wijs of hilarisch zijn dat 

ze een groter publiek verdienen? 

In 2015 verscheen de bloemlezing 

‘Mijn moeder zei altijd’, de mooi-

ste uitspraken van onze ouders en 

grootouders. Van die bundel zijn 

al 45.000 exemplaren verkocht. 

De samensteller, Jaap Toorenaar, 

werkt nu aan een opvolger, ‘Mijn 

vader zei  altijd’. Kent u prachtige 

uitspraken van familieleden, be-

kenden of collega’s? Mail ze naar 

ouders@onzetaal.nl Dank!! 

OPROEP

Illustratie: Erik Straver

BINNENVAART  Schultz wijst op al genomen maatregelen en op gevaar van snelheidsbeperking

TOBIAS PIEFFERS

 
‘Dan loopt er eff e een zeeschip met 
33 km/u voorbij’, schrijft schipper 
Marijn Oosdijk op Facebook. De 
tekst wordt vergezeld door een 
foto waarop te zien is hoe een was-
droger naar beneden is gekukeld in 
het washok. Het is niet de eerste 
keer dat de schipper last van snel-
varende schepen op de Wester-
schelde heeft, maar dit keer heeft 
hij er genoeg van. Hij start een on-
line petitie om steun te verzamelen 
voor een snelheidsbeperking voor 
zeeschepen op de Westerschelde. 
‘Ook deze keer is het weer goed ge-
komen, maar dat gaat een volgende 
keer misschien niet op’, schrijft hij 
erbij. 
Schippers klagen al jaren over de si-
tuatie op de Westerschelde. ‘Ik vaar  
niet graag over de Westerschelde 
omwille van de zeevaart, die varen 
veel te snel en kijken niet om naar 
de binnenvaart’, reageert een schip-
per onder de petitie. 
Een ander schrijft: ‘Het is gewoon 
onverantwoord dat de zeevaart niet 
meer snelheid mindert. Nu worden 
er voor 15 minuten tijdwinst op een 
reis van soms een paar dagen ande-
ren in gevaar gebracht.’ In totaal is 
de petitie door 396 personen onder-
tekend. 
Kamerleden Lutz Jacobi, Albert de
Vries en Joyce Vermue van de PvdA 
en Roelof Bisschop (SGP) hebben 
naar aanleiding van de petitie aan 
minister Schultz gevraagd hoe zij 
tegenover zo’n snelheidsbeperking 

staat. Dat is niet de oplossing, ant-
woordt zij. 
‘Het opleggen van een snelheidsbe-

zijn er langs de hoofdvaargeul ‘fi ets-
paden’ ingevoerd. 
‘Het is vooral van belang dat de zee-
vaart en binnenvaart continu alert 

zijn en begrip hebben voor elkaars 
situatie’, zegt Schultz. Om dat we-
derzijdse begrip te bevorderen is er 
door Nederlandse en Vlaamse ver-

tegenwoordigers en loodsen een vi-
deo met de titel ‘Scheiden zeevaart 
en binnenvaart/recreatievaart in 
uitvoering’. Die fi lm heeft er vol-
gens Schultz aan bijgedragen dat 
men meer rekening met elkaar 
houdt.

20 knopen
Hoe snel is snel, is dan de vraag. 
Menig schipper schrijft onder de 
petitie dat zij met regelmaat wor-
den opgelopen door zeeschepen die 
36 kilometer per uur varen, dat is 
zo’n 20 knopen. 
Voorzitter Fred Kuipers van het 
Loodswezen regio Scheldemonden 
bevestigt dat dit wel eens gebeurt. 
‘Als het rustig is en niet met de hele 
grote schepen’, zegt hij. ‘Er is geen 
snelheidsbeperking, maar varenden 
worden wel geacht rekening met el-
kaar te houden.’
De grote containerschepen, die 
door de binnenschippers specifi ek 
als bron van overlast worden ge-
noemd, varen volgens hem niet har-
der dan 12 of 13 knopen op de Schel-
de. Langzamer dan dat kunnen de 
schepen ook niet, want er moet re-
kening worden gehouden met de 
getijden op de rivier. ‘Hoe groter het 
schip en hoe dieper het ligt, hoe 
kleiner het tijdsframe is om de ha-
ven van Antwerpen te bereiken’, 
zegt hij. Wel beaamt hij dat kleinere 
zeeschepen hogere snelheden aan-
houden. Dat is ook te zien in de spe-
ciaal gemaakte fi lm. Daarin vertelt 
kapitien Jan Nyman van DFDS Se-
aways dat zij gemiddeld 15 tot 20 
knopen op de rivier varen.

Discussie voortzetten
De inspanningen van de schippers 
lijken voorlopig in niets te resulte-
ren. Er komt geen snelheidsbeper-
king. Ook in de toekomst lijkt dat 
onwaarschijnlijk. Dat betekent niet 
dat de strijd van de schippers volle-
dig gestreden is. Zij kunnen probe-
ren om de discussie voort te zetten  
in het Gemeenschappelijk Nautisch 
Platform, waarin tweemaal per jaar 
vertegenwoordigers van de binnen-
vaart, zeevaart, het Nederlands en 
Belgisch Loodswezen, Zeeland Sea-
ports, de haven van Antwerpen en 
de Vlaams-Nederlandse Schelde-
commissie bij elkaar komen. 

Binnenschippers zijn er niet in geslaagd de snelheid van zeeschepen op de Westerschelde aan 

banden te leggen. Als het aan minister Schultz van Haegen ligt, mogen zeeschepen op volle 

kracht doorvaren, want dat is belangrijk voor de navigatie. Schippers vrezen voor ongevallen 

omdat de golfslag van de zeeschepen hen met regelmaat in gevaar brengt.

Hoge golven nog steeds probleem

GEZONKEN OP DE SCHELDE
Het ging al eens mis op de Westerschelde. In 2002 zonk het binnen-

schip ‘Ertina’. ‘Deels door een snel opkomende storm, maar vooral door 

een fruitjager die het niet nodig vond om vaart te minderen terwijl de 

verkeerspost van Hansweert dit klaar en duidelijk had gemeld’, schrijft 

de eigenaar onder de petitie. ‘We werden bijna doorkliefd terwijl we al 

aan het kapseizen waren. De golfslag van die fruitjager werd ons 

fataal. Je hele hebben en houden zien verdwijnen voor je ogen is een 

trauma dat je nooit meer te boven komt. Daarom onderteken ik deze 

petitie.’  

perking is niet altijd een oplossing 
voor het probleem van de hekgol-
ven’, zegt Schultz. Hekgolven zijn 
namelijk ook afhankelijk van de 
vorm van het schip, de diepgang en 
de vorm van de vaargeul. 
Het opleggen van een snelheidsbe-
perking kan volgens de minister 
zelfs afbreuk doen aan de veiligheid 
op de Westerschelde. ‘Het instellen 
van een maximumsnelheid bete-
kent voor een deel van de scheep-
vaart, dat als ze met de stroom mee 
varen, ze te langzaam moeten varen 
om nog goed te kunnen manoeuvre-
ren. Als de schepen tegen de stroom 
invaren, moeten ze juist weer een 
aantal knopen harder varen waar-
door dan weer problemen kunnen 
ontstaan. Kortom om voldoende 
veilig te kunnen manoeuvreren op 
de Westerschelde, met zijn sterke 
stromingen, moeten de schepen 
voldoende vaart kunnen houden.’

Maatregelen
Schultz wijst er verder op dat de 
Permanente Commissie voor de 
Scheldevaart het risico van de golf-
slag in 2010 al heeft onderkend en 
sindsdien een aantal maatregelen 
heeft genomen. Zo zijn er twee ne-
venvaargeulen in gebruik genomen 
die de binnen- en recreatievaart 
meer van de zeevaart scheiden en 

Schip moet vaart 

hebben om te 

manoeuvreren.

advertentie
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Transporteurs: alarm 
over agressie in Calais

Eerste Suezmax-tanker 
door Panamakanaal 

Vlaamse premier wil 
Unie van de Noordzee

Nieuwe spoordienst 
tussen Rusland en Iran

WEGVERVOER
Migranten die vanuit Calais ille-

gaal willen oversteken naar het 

VK gaan steeds driester te werk 

om zich in vrachtwagens te ver-

stoppen. Transport en Logistiek 

Vlaanderen (TLV) beklaagt deze 

ontwikkeling. De beroepsvereni-

ging heeft de Belgische minis-

ters van binnen- en buitenland-

se zaken opgeroepen hun Franse 

collega’s te vragen meer mensen 

in te zetten in de omgeving van 

Calais. Illegale migranten gooien 

brandende blokkades op de A16 

en truckers worden bedreigd. 

SCHEEPVAART
De Griekse ‘Aegean Unity’ is als 

eerste Suezmax-tanker door het 

verbrede Panamakanaal geva-

ren. De olietanker heeft een 

lengte van 274 meter, een breed-

te van 48 meter en een draagver-

mogen van 160.000 ton. Daar-

mee paste het ruimschoots door 

de sluiskamers van de nieuwe 

sluizen. Die zijn 427 meter (1400 

voet) lang, 55 meter (180 voet) 

breed en 18,3 meter (60 voet) 

diep.

BREXIT
De Vlaamse premier Geert Bour-

geois (N-VA) pleit voor de oprich-

ting van een Unie van de Noord-

zee. Dat moet een samen-

werkingsverband worden van 

alle landen rond de Noordzee. In 

eerste instantie denkt hij aan 

Nederland, Frankrijk en Groot-

Brittannië, maar ook noordelij-

kere landen zoals Duitsland en 

Denemarken zijn welkom. Het 

idee is ontstaan door de aan-

staande brexit. 

BESTEMMINGEN
De Zwitserse spooroperator In-

terrail is een spoordienst voor 

complete goederenwagons en 

containers begonnen tussen 

Rusland en Iran. Interrail, een be-

drijf uit Sankt Gallen, heeft een 

dochteronderneming in Mos-

kou. De nieuwe dienst loopt via 

de stad Astara in Azerbeidzjan, 

waar Interrail een zusterbedrijf 

heeft, Azersped geheten, dat 

over een particuliere spooraan-

sluiting beschikt.

KORT

MELS DEES

De Raad van State heeft alle be-
zwaren tegen het Tracébesluit 
Nieuwe Sluis Terneuzen onge-
grond verklaard.

Zeven partijen tekenden beroep aan 
tegen het tracébesluit voor het 
Vlaams-Nederlandse project Nieu-
we Sluis Terneuzen, zoals dat door 
minister Schultz van Haegen 
(IenM) in april is vastgesteld. 
Schippersvereniging Schuttevaer, 
verladersorganisatie EVO en de Al-
gemeene Schippers Vereeniging 
(ASV) wilden dat in het ontwerp 
ook de aanleg van een spuimiddel 
voor overtollig regenwater zou wor-
den meegenomen. De scheepvaart 
wordt anders met te lange wachttij-

den geconfronteerd, omdat de slui-
zen tijdens het spuien niet door 
schepen gepasseerd kunnen wor-
den. Er wordt gestreefd naar een 
goede verdeling tussen het schutten 
en waterbeheer, geeft de Raad aan.

Ligplaatsen
Een andere klacht betrof het be-
perkte aantal ligplaatsen voor bin-
nenschepen. De Raad van State stelt 
nu dat in het Tracébesluit in vol-
doende ligplaatsen wordt voorzien, 
‘passend bij de gecombineerde 
functie voor zee- en binnenvaart’.
De projectorganisatie gaat nu op 
zoek naar een geschikte aannemer. 
Tot medio 2017 loopt een aanbeste-
dingsprocedure. De eerste schepen 
kunnen naar verwachting in 2022 
door de nieuwe sluis varen.

ROB MACKOR

A.P. Møller-Maersk wordt opge-
splitst in een onafhankelijke 
energiegroep en een onafhanke-
lijk transportgroep. Dat meldde 
de Deense fi nanciële krant Ber-
lingske Business afgelopen week.

De krant stelt daarmee te onthullen 
wat er nu in de bestuurskamer op ta-
fel ligt. Daarbij zou een verdergaan-
de opsplitsing van het grootste con-
cern van Denemarken in nog 
kleinere delen niet meer aan de orde 
zijn. Voorzitter Michael Pram Ras-
mussen heeft eerder gezegd dat ‘al-
les denkbaar is’ bij de vaststelling 
van de strategische agenda, die de 
raad van bestuur voor eind volgende 
maand naar buiten zal brengen.

Die uitspraak volgde op het ontslag 
van Nils Smedegard Andersen eind 
juni en leidde tot uitgebreide specu-
laties in de Deense en internationa-
le pers. Als de berichtgeving klopt, 
zouden Maersk Oil, Maersk Drilling 
en Maersk Supply Services de kern 
van de energiegroep gaan vormen 
en Maersk Line, Damco, APM Ter-
minals, Svitzer en Maersk Tankers 
de transportgroep.
De krant maakt geen melding van 
plannen om de kwakkelende logis-
tiekgroep Damco separaat van de 
hand te doen. Ook daar wordt in tal 
van andere media druk over gespe-
culeerd.
De belangrijkste kwestie die nu op 
tafel zou liggen, draait om de con-
cessierechten van Maersk Oil op de 
Noordzee.

INFRASTRUCTUURHERORIËNTATIE

Bezwaren tegen sluis 
Terneuzen verworpen

‘Møller-Maersk 
wordt opgesplitst’

Verladers en expediteurs profi teren 

nog steeds van agressieve strategieën. 

breiding van vlaggenschipterminal 
Jebel Ali uit vanwege de tegenval-
lende volumes. Er zou dit jaar an-
derhalf miljoen teu aan capaciteit 
worden toegevoegd. Dat is nu voor-
uitgeschoven tot 2017. 
Het tegenvallende groeicijfer zorgt 
voor extra pijn bij de rederijen, die 
toch al met een teveel aan schepen 
kampen. Van de vijftien grote rede-
rijen hebben er inmiddels tien de 
halfjaarcijfers bekendgemaakt. Zij 
laten stuk voor stuk operationele 
verliezen zien. Slechts een enkeling 
weet met de verkoop van activitei-
ten het nettoresultaat positief te 
houden. Verliezen van 100 miljoen 
en meer vormen de regel in de half-
jaarcijfers van de rederijen. Ook  
marktleider Maersk Line stevent af 
op een groot verlies. In het eerste 
halfjaar werd al een verlies van 150 
miljoen dollar geboekt. 

TOBIAS PIEFFERS

De containervolumes op de veer-
tien grootste handelsroutes zijn 
in de eerste helft van 2016 met 
2,6% gegroeid. Dat is mager, maar 
2016 ligt daarmee wel op koers 
om beter te worden dan vorig 
jaar. 
 
Het groeicijfer vormt het gemiddel-
de van de heen- en teruggaande vo-
lumes op zes oost-west- en acht 
noord-zuidroutes. Samen zijn die 
goed voor 40% van het totaal.
De mate van groei op de routes lag 
behoorlijk uiteen, met waardes van 
+9% op de route van Azië naar Oce-
anië en -16% op de route van Azië 
naar de oostkust van Zuid-Amerika. 
Het volume tussen Azië en Europa 
groeide met 1,1%, terwijl de volumes 
van Europa naar het Midden-Oos-
ten en Zuid-Azië respectievelijk met 
2,9 en 8,2% zijn gegroeid. 
In totaal werd op tien van de veer-
tien routes een toename van het 
aantal containers gezien en werd er 
988.000 teu aan de markt toege-
voegd. Bijna de helft daarvan komt 
op het conto van de route tussen 
Azië en de westkust van Noord-
Amerika, waar het volume met 5,5% 
is gegroeid. 
Hoewel het groeicijfer maar mager 
is, spreekt Drewry wel van een ver-
betering. ‘Als het gemiddelde groei-
cijfer van de eerste helft van dit jaar 
in de resterende maanden wordt 
vastgehouden, dan laat 2016 een 
verbetering zien ten opzichte van 
2015. Toen groeiden de volumes 
maar met 0,8%. Maar ook als dat 
lukt, geldt dit jaar nog wel als het op 
twee na slechtste jaar van deze 
eeuw.’ Crisisjaar 2009 blijft die lijst 
aanvoeren.
Volgens Drewry zijn de reders ove-
rigens aardig in staat om zich aan de 
nieuwe realiteit van lage groei aan te 
passen. De bezettingsgraad van 

schepen tijdens heengaande (head-
haul) reizen bedraagt volgens het 
bedrijf 90%. Vorig jaar was dat nog 
86%. ‘Met een dergelijke bezet-
tingsgraad van 90% of meer zouden 
wij verwachten dat reders meer suc-
ces hebben in het verhogen van de 

vrachttarieven’, schrijven de analis-
ten. ‘Hoewel de tarieven weer stij-
gen, wijst het langzame tempo erop 
dat vraag en aanbod niet de enige 
factoren zijn die de tarieven bepa-
len. Verladers en expediteurs profi -

teren nog steeds van de agressieve 
strategieën van de rederijen.’
Wat volgens Drewry ook meespeelt 
is dat  de balans tussen de laadruim-
te en het aantal containers fi jnge-
voelig is en een zeer kleine foutmar-
ge heeft. Dat maakt het opstellen 

van ‘duurzame’ tarieven nog moei-
lijker. 

Gevolgen
De lage groei raakt terminals en re-
derijen. Zo stelde DP World de uit-

CONTAINERS  Industrie past zich aan

Magere groei grote routes

Route Totaal volume (x 1.000 teu) Verandering (%)
Oost-westroutes
Azië – westkust VS 8.756 5,5%

Azië – Noord-Europa 7.241 1,1%

Azië – oostkust VS 3.586 -0,3%

Azië – Middellandse Zeegebied 3.499 1,2%

Noord-Europa – VS 2.582 2,8%

Middellandse Zeegebied - VS 1.040 1,2%

Oost-west subtotaal  26.704 2,5%

  
Noord-zuidroutes
Azië – Zuid-Azië 2.521 6,1%

Azië – Midden-Oosten 2.308 4,1%

Azië – Oceanië 2.084 9%

Europa – Zuid-Azië 1.585 8,2%

Europa – Midden-Oosten 1.585 2,9%

Azië – oostkust Zuid-Amerika 891 -16,1%

Azië – West-Afrika 771 -5,9%

Europa – oostkust Zuid-Amerika 761 -2%

Noord-zuid subtotaal 12.506 2,8%

TOTAAL 39.210 2,6%
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De grote terminaluitbaters kun-
nen niet geheel tevreden zijn met 
de resultaten over het eerste half-
jaar van 2016, noch over de ver-
wachtingen voor de nabije toe-
komst. Die conclusie valt te 
trekken na bestudering van de 
halfjaarrapportages.

DP World, het in Dubai gevestigde 
terminalbedrijf, stelt zich bijvoor-
beeld in op een verdere economi-
sche afkoeling. Daarom loopt de 
uitbouw van de transshipment hub 
Jebel Ali vertraging op. 
Voorlopig blijft de capaciteit be-
perkt tot 22 miljoen teu. Nu er min-
der geld verdiend wordt heeft DP 
World minder haast met het afbou-
wen van Terminals 3 en 4 in deze ha-
ven. Dit jaar zou de derde terminal 
in gebruik genomen worden, goed 
voor anderhalf miljoen teu aan ca-
paciteit, maar deze uitbreiding is 
uitgesteld tot 2017.

Beter dan concurrentie
Toch deed DP World het tussen ja-
nuari en juni van dit jaar duidelijk 
beter dan de directe concurrentie. 
De omzet steeg, in vergelijking met 
vorig jaar, met dubbele cijfers. 
Deze gunstige ontwikkeling was 
vooral te danken aan de overnames 
van de Jebel Ali Free Zone en van de 
Fairview Container Terminal in 
Prince Rupert, Canada. 
De overslagcijfers laten ook een ta-
melijk zonnig beeld zien. De over-
slag kwam uit op 31,4 miljoen teu, 
een stijging van 2,5% in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar. De 
winst steeg zelfs met 50% naar 608 
miljoen dollar.

Lagere Chinese groei
Minder positief zijn de overslagcij-
fers die Hutchison Port Holdings 
kon melden. De eerste zes maanden 

van 2016 was sprake van een daling 
van 4%. De overslag kwam uit op 40 
miljoen teu. 
Topman Li Ka-shing ziet vooral de 
verzwakking van de containerstro-
men binnen Azië en de dalende 
transshipment-volumes in Hong-
kong als oorzaken voor de mindere 
resultaten. De onderneming heeft 
duidelijk last van de lagere econo-
mische groei van China.

Volumedalingen
Ook bij terminaluitbater APM Ter-
minals (APMT) staat het manage-
ment op dit moment op de rem, 
want de business ontwikkelt zich 
niet zoals gehoopt. Weliswaar is er 
in het tweede kwartaal van dit jaar 
een zekere overslagstijging te zien, 
maar over de eerste zes maanden 
van het jaar was toch sprake van een 
krimp van 1,1% naar 18,1 miljoen 
teu. Vorig jaar werd over dezelfde 
periode nog 18,3 miljoen teu overge-
slagen.
APMT heeft vooral last van volume-
dalingen bij terminals die in landen 
staan waarvan de economie sterk 
afhankelijk is van de olieprijs. Ook 
is het nog niet gelukt bij enige ter-
minals in Noordwest-Europa, La-
tijns-Amerika en Egypte volumes 
terug te winnen die in de afgelopen 
jaren al verloren gingen, zo meldt 
de rapportage over het eerste half 
jaar.

Verwijten
Vervelend is ook dat er problemen 
zijn bij de in maart geacquireerde 
Grup Maritim TCB, en wel bij een 
terminal in Guatemala. Daar be-
staat de verdenking dat het ver-
strekken van een concessie niet ge-
heel correct verlopen is. De 
verwijten hebben weliswaar betrek-
king op de tijd voor de overname 
door APMT, maar toch moet er door 
de onderneming tijd en energie in 
gestoken worden.

CONTAINERS

Resultaten terminals 
flink onder druk
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gio. Voor de Duitse thuismarkt geldt 
een verhoging van 6%. Onduidelijk 
is nog of dat ook de prijsverhoging 
in de Benelux zal worden.
Vorige maand kwam marktleider 
Emirates SkyCargo al met een ste-
vige prijsverhoging van 10% per 
kilo. Volgens de grote vrachtmaat-
schappij uit Dubai is de stijging 
noodzakelijk omdat met de huidige 
lage tarieven de bestaande vracht-
operatie ‘onhoudbaar’ wordt. 
De Duitse vrachtmaatschappij geeft 
in een toelichting dezelfde redenen 
aan voor de maatregel en wijst er 
verder op dat overcapaciteit en 
mindere marktvraag tot een aan-
zienlijke daling van de tarieven heb-
ben geleid de laatste tijd. Daarnaast 
werkt de maatschappij ‘intensief ’ 
aan een lagere kostenstructuur, 

Lufthansa Cargo heeft als tweede 
grote vrachtmaatschappij de 
knuppel in het hoenderhok ge-
gooid in de luchtvrachtmarkt. 
Met een tariefsverhoging van 3% 
tot 10%, afhankelijk van de regio, 
moet het vrachtvervoer weer 
winstgevend worden. 

Dat meldt de maatschappij in een 
brief aan Duitse expediteurs. 
Lufthansa, geplaagd door recente 
verliescijfers, wil met de prijsverho-
ging, die al in september ingaat voor 
de standaardvracht, de winstge-
vendheid verhogen. Samen met  een 
nieuw kostenbesparingsprogram-
ma en goedkoop digitaal boeken 
moet dat Lufthansa uit de rode cij-
fers helpen.
De tariefsverhoging varieert per re-

heet het verder. Daarmee wordt ge-
doeld op het nieuwe bezuinigings-
programma C40, dat jaarlijks 80 
miljoen euro aan kostenbesparing 
moet opleveren.
Eerder gaf de maatschappij ook al 
aan vanaf september met ‘td.Basic’ 
een nieuwe goedkope vrachtdienst 
in de markt te willen zetten voor 
standaardlading. Daarmee wil de 
Duitse vrachtvervoerder in het lage-
re prijssegment marktaandeel te-
rugveroveren op de prijsvechters 
uit de Golfregio. Boeken voor de 
nieuwe dienst ‘tegen substantieel 
lagere vaste kosten’ kan alleen on-
line. Onderhandelen over de tarie-
ven is niet mogelijk en de klant 
moet rekening houden met een lan-
gere transporttijd van drie tot vier 
dagen. JV

PRIJSVERHOGING

Lufthansa verhoogt in navolging 
van Emirates de vrachttarieven

Na de afslanking heeft Vopak alleen nog terminals op de beste locaties. Foto: Flickr/Merlijn Hoek

om tot en met dit jaar 100 miljoen 
op het onderhoud te besparen. ‘Dat 
gaat helemaal lukken’, zei fi nanciële 
man Jack de Kreij, die uiteraard be-
nadrukte dat er geen concessies aan 
de veiligheid worden gedaan. En 
volgens hem zit er nog wel meer in 
het vat: ‘We worden daar steeds 
slimmer in en er lopen inmiddels 
tientallen programma’s.’
Daardoor ziet het ernaar uit dat de 
onderhoudskosten de komende ja-
ren met nieuwe technieken nog 
aanmerkelijk verder kunnen wor-
den gedrukt. Zo vertelde operatio-
neel topman Frits Eulderink dat 
Vopak al volop experimenteert met 
het inspecteren van installaties en 

ROB MACKOR

Vopak doet meer met minder. Het 
aantal terminals is de afgelopen 
twee jaar verkleind, maar de tota-
le capaciteit is gegroeid. Ook 
heeft de Rotterdamse winstma-
chine de kosten fl ink weten te 
verlagen.

Op uitbundigheid valt Vopaks drie-
koppige raad van bestuur tijdens de 
traditionele halfjaarlijkse ontmoe-
ting met de fi nanciële pers in de Sta-
tendam-room op de achtste verdie-
ping van het Rotterdamse Marriott 
nooit te betrappen. Wel op tevre-
denheid. Niet zo gek, want de doel-
stellingen van het twee jaar geleden 
ingezette effi  ciencyprogramma om 
het wereldwijde netwerk te stroom-
lijnen en de onderhouds- en opera-
tionele kosten fl ink te verlagen kon-
den stuk voor stuk worden 
afgevinkt.
Hoog op dat lijstje stond de verkoop 
van ‘ongeveer’ vijftien kleinere ter-
minals die niet voldeden aan het 
profi el dat Vopak toen opstelde: 
grote tankparken op sleutelposities, 
hetzij geografi sch, hetzij markt-
technisch. Uiteindelijk gingen er ze-
ventien stuks in de VS, Zweden, Fin-
land, het Verenigd Koninkrijk en 
Japan de deur uit. Samen goed voor 
2,6 miljoen kubieke meter opslag-
ruimte. Ter vergelijking: de elf ter-
minals in Nederland beschikken sa-
men over ruim tien miljoen kuub.

Boekwinst
Die bescheiden afslanking legde het 
concern bepaald geen windeieren. 
Er kwam ruim 750 miljoen cash 
voor terug, waarvan bijna 300 mil-
joen boekwinst op de verkoop van 
de drie Britse terminals. Daar tegen-
over staat een omzetverlies van 47 
miljoen en een vermindering van 
het jaarlijkse bruto bedrijfsresultaat 
(ebitda) van slechts 15 miljoen euro. 

Geen wonder dat topman Eelco 
Hoekstra zich liet ontvallen dat 
‘Vopak steeds beter wordt in het se-
lecteren van de beste locaties’.
Inmiddels heeft Vopak de weg rich-
ting uitbreiding overigens weer in-
geslagen. Zo gaat de groep in Bahias 
Las Minas, vlakbij de ingang van het 
Panamakanaal, een terminal van 
een half miljoen kuub van Chevron 
beheren en er er zelf een van 
360.000 kuub bij bouwen. En de 
enorme berg contanten zal niet on-
gebruikt op de plank blijven liggen, 
verzekerde Hoekstra: ‘Die gaan we 
gebruiken om verder te groeien.’
Ook een vinkje staat bij de twee jaar 
geleden geformuleerde doelstelling 

HALFJAARCIJFERS  Rotterdamse winstmachine lijkt na rationalisatie op weg    

Vopak doet meer met 
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JOHN VERSLEIJEN

De overslag in de Amsterdamse 
haven is het afgelopen halfjaar 
met 7% gekrompen vergeleken 
met dezelfde periode in 2015, om 
uit te komen op 39,5 miljoen ton. 

Vooral de aanvoer van steenkool 
nam sterk af, met 27% naar 7,1 mil-
joen ton, terwijl de overslag van 
benzineproducten daalde met 1,6% 
naar 22,1 miljoen ton, meldt het Ha-
venbedrijf Amsterdam. 
Volgens interim-directeur Koen 
Overtoom van Havenbedrijf Am-
sterdam is de reden voor de sterke 
afname in de steenkooloverslag dat 
de vraag naar kolen als basis voor 
energie terugloopt. ‘Verder merken 
we dat overslagbedrijven kleinere 
voorraden aanhouden op de termi-
nals.’
Ook agribulk, inclusief meststoff en, 
leverde over de eerste zes maanden 
ruim 1% in en kwam uit op een vo-
lume van 4,1 miljoen ton. Ook het 
stukgoed, waaronder ro/ro, kende 
een slecht voorjaar en liep terug 
met bijna een kwart naar 879.000 
ton. 
Volumewinst was er in de Amster-
damse haven bij de overslag van 
bouwgrondstoff en met 5,2% tot 3,2 
miljoen ton, terwijl ook de overslag 

van chemische basisproducten in 
de lift zat met 11,7% naar 1,8 miljoen 
ton. Ook voor de overslag van con-
tainers in de Amsterdamse haven 
was er na jaren van afnemende cij-
fers weer goed nieuws. Het la-
dingaanbod in dit kleine segment na 
de sluiting van ACT  steeg in het eer-
ste halfjaar met 11,4% naar 328.000 
ton, meldt het havenbedrijf. 

IJmuiden
De overslag van alle zeehavens aan 
het Noordzeekanaalgebied, waar 
naast Amsterdam ook de havens 
van IJmuiden, Beverwijk en Zaan 
stad toe behoren, nam met 5,4% af 
naar 48,4 miljoen ton. De haven van 
IJmuiden zag de overslag licht stij-
gen met 1,3% naar 8,5 miljoen ton, 
terwijl Beverwijk, onder meer ge-
specialiseerd in vis- en aardappel-
overslag, het volume met 15% op-
voerde naar 333.000 ton. Het kleine 
Zaanstad was de grootste verliezer 
onder de havens aan het Noordzee-
kanaal. De overslag daar liep met 
bijna 40% terug naar 123.000 ton. 
Over de tweede helft van het jaar 
verwacht Havenbedrijf Amsterdam 
een stabilisering van de totale over-
slag. Volgens topman Overtoom  
komt de totale overslag daardoor 
‘vermoedelijk’ op hetzelfde niveau 
als vorig jaar uit. 

HAVEN AMSTERDAM

Minder kolen zorgen 
voor dalende overslag

Het vrachtvervoer op Schiphol is 
met 4,4% stevig gestegen over de 
maand juli, naar bijna 140.000 
ton. Dat komt door sterke groei 
van de importstromen (+7,7%). 

Dat blijkt uit de laatste vervoerscij-
fers van de luchthaven. Opvallend 
was vorige maand de sterke toena-
me van het aantal vrachtvluchten, 
met 7,7% naar 1.468 vliegbewegin-
gen. Daarmee lijkt de afbouw van de 
intercontinentale vrachtvloot bij 
Martinair, die vorige maand werd 
afgerond, geen negatieve gevolgen 
te hebben gehad voor het totaal 
aantal vrachtvluchten op de Neder-
landse luchthaven. 
Uit de cijfers van Schiphol blijkt 
verder de sterke toename van het 
intra-Europese vrachtvervoer. Uit-

FOLKERT NICOLAI

Er werd in tweede kwartaal van 
dit jaar in het Europese wegver-
voer iets meer lading ten vervoer 
aangeboden dan vrachtruimte. 
De verhouding tussen lading en 
capaciteit kwam uit op 52-48. 

Dat blijkt uit de laatste Transport-
barometer van vrachtuitwisselings-
platform Timocom. Het tweede 
kwartaal bracht meer evenwicht 
tussen vraag en aanbod dan het eer-
ste, want in maart bijvoorbeeld was 
de verhouding nog 33-67, wat bete-
kent dat veel meer transportcapaci-
teit werd aangeboden dan te ver-
voeren vracht. Voor het derde 
kwartaal voorziet Timocom een 
rustiger beeld door de vakanties.
Timocom verwerkt dagelijks een 
half miljoen aanbiedingen van meer 
dan honderdduizend gebruikers. 

gaand steeg dat met 60% en binnen-
komend met bijna 40%. Opvallend 
is verder dat bij de intercontinenta-
le vrachtbestemmingen Latijns-
Amerika en het Midden-Oosten de 
grote gangmakers zijn met respec-
tievelijk een groei van 20% en 10,6%.
Voor de inkomende goederen-
stroom wordt die rol onder meer 
overgenomen door Afrika (22,5%). 
Uit de cijfers blijkt verder dat het 
Verre Oosten en Noord-Amerika, de 
grootste vrachtbestemmingen voor 
Schiphol, nog nauwelijks herstel la-
ten zien. De export naar Azië daalde 
met 1,4% (naar 26.189 ton), terwijl 
de import 1% slonk (op 25.377 ton). 
De import uit Noord-Amerika  steeg 
nauwelijks (0,2%) terwijl de export-
stromen alleen licht toenamen met 
1,5%. JV

Dat leidt tot een enorme gegevens-
stroom over de marktsituatie. Die 
was in het tweede kwartaal niet on-
gunstig voor verladers en vervoer-
ders, als we aannemen dat een forse 
vraag naar laadruimte duidt op een 
aantrekkende economie. In mei was 
daarvan zeker sprake, want de ver-

VRACHTVERVOERWEGVERVOER

Schiphol niet geraakt 
door krimp Martinair

Meer evenwicht vraag en aanbod 

houding lading-capaciteit kwam die 
maand uit op gemiddeld 59-41. In 
juni was er weer een daling naar 48-
52. De vergelijking met dezelfde 
maanden in de vorige twee jaar pakt 
minder gunstig uit. Voor april 2014 
kwam de verhouding uit op 54-46 en 
in 2015 was dat 53-47.  

Andere logistieke bedrijven kunnen 

slechts dromen van Vopaks marges.

doelstelling om de operationele 
kosten structureel met 30 miljoen 
euro te drukken, wordt volgens De 
Kreij dit jaar gehaald.
Daarnaast heeft het concern de ta-
rieven nog eens uitgebreid onder de 
loep genomen. Alle maatregelen bij 
elkaar leidde dat tot een verdere 
verbetering van de marge. Bleef er 
in de eerste helft van vorig jaar van 
elke euro omzet na aftrek van de 
operationele kosten nog 58,3 cent 
bruto over, in de eerste helft van dit 
jaar nam dat toe tot 61,9 cent. Het 
zijn cijfers waarvan de meeste logis-
tieke bedrijven in de verste verte 
niet kunnen dromen. 

Nieuwe records
Al met al lijkt Vopak dit jaar weder-
om af te koersen op nieuwe records. 
Bij een omzetdaling van 3% tot 680 
miljoen euro, voortvloeiend uit de 
verkoop van de zeventien kleine 
terminals, nam het gewone bedrijfs-
resultaat (ebitda) met 3% toe tot 421 
miljoen en de nettowinst met 7% 
tot 174 miljoen euro. Maar met inbe-
grip van bijzondere baten en lasten, 
waaronder dus de enorme boek-
winst in Groot-Brittannië, explo-
deerde de nettowinst tot 385 mil-
joen euro, bijna drie keer zo veel als 
de 143 miljoen over de eerste helft 
van 2015.
Des te opmerkelijker is het dat be-
leggers de glanzende cijfers direct 
na publicatie (afgelopen vrijdag) af-
straften met een koersdaling van 
ruim 5%. Het lijkt erop dat ze gezien 
alle onzekerheid op de oliemarkt, 
die Vopak in principe in de kaart 
speelt, toch een iets uitbundigere 
prognose van Hoekstra c.s. hadden 
verwacht dan de, overigens al eer-
der uitgesproken, verwachting dat 
de gemiddelde bezettingsgraad dit 
jaar boven de 90% zal uitkomen. 
Aangezien die in de eerste helft van 
het jaar op 94% lag, lijkt dat ook een 
wel erg veilige voorspelling.

tankdaken met behulp van drones 
in plaats van inspectieteams naar 
boven te sturen. Als die aanpak kan 
worden uitgebreid, liggen forse be-

sparingen in het verschiet.
Een andere ontwikkeling is dat 
tankparken steeds ‘slimmer’ wor-
den omdat er steeds meer digitale 

technieken worden toegepast. Zo 
zijn sommige terminals al voorzien 
van afsluiters, die zelf een (dreigen-
de) storing melden. ‘Dan kun je 

sneller reageren en mogelijke ver-
storingen van het proces en dus 
kosten voorkomen’, aldus Eulde-
rink. Ook de in 2014 geformuleerde 

 naar nieuwe records

 minder terminals
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Kinderziekten 

APMT2  Updates IT-systemen veroorzaken vertragingen en communicatie laat te wensen over

Jong Havenvereniging presenteert: 

RTM Port Party 2016, 8th edition! 
RTM Port Party is hét feest van en voor de hele haven. Heb jij hart voor de haven van 

Rotterdam en zin in een feestje waar je ook kunt netwerken, dan moet je er zeker bij zijn! 

Datum: 2 september 2016 
Tijd: 18.30 uur - 0.30 uur 

Locatie: Cruise Terminal Rotterdam 

De toegang is gratis! Meld je nu aan via www.rtmportparty.nl om erbij te zijn. 

Deze editie van de RTM Port Party wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

verwachte vertragingen zijn. Een 
oproep van de VERN aan de termi-
nalleiding om upgrades van het IT-
systeem in de nachtelijke uren uit te 
voeren, is volgens voorzitter Klaas 
de Waard aan dovemansoren ge-
richt.
Hij noemt de huidige situatie ‘onac-
ceptabel’ en wil zo snel mogelijk 
met de bedrijfsleiding aan tafel om 
oplossingen te zoeken. Vergoeding 
van de vertragingsschade moet daar 
wat hem betreft deel van uitmaken. 
‘Het kan niet zo zijn dat alle extra 
kosten op het bord van onze leden 
worden gelegd’, zegt hij. Hij sluit 
niet uit dat chauff eurs in actie zul-
len komen, als APMT2 nul op het re-
kest geeft. ‘We hebben een ruime 
ervaring met actievoeren en ik sluit 
bijvoorbeeld blokkades niet uit’, al-
dus De Waard.

IT-systemen
De onvrede onder de chauff eurs 
wordt vooral gevoed door de up-
dates van de IT-systemen, die re-
gelmatig worden uitgevoerd en 
waarbij de terminal in veel gevallen 
voor enkele uren wordt stilgelegd. 
Die worden weliswaar van tevoren 
aangekondigd, maar duren soms 
langer dan gepland. Bovendien zou 
de terminal zich niet gevoelig to-

ROB MACKOR

De aanhoudende opstartproble-
men van de nieuwe geautomati-
seerde APMT2-terminal op de 
Maasvlakte drijven achterland-
vervoerders tot wanhoop.

Volgens bronnen in de haven heb-
ben sommige verladers besloten de 
terminal voorlopig te mijden en een 
deel van  hun lading naar andere ha-
vens verlegd. Een van hen meldt dat 
een grote Zwitserse verlader om die 
reden een pakket van duizend im-
portcontainers uit het Verre Oosten 
in Genua in plaats van Rotterdam 
laat lossen.
VERN, de branchevereniging van de 
containertruckers, is de problemen 
meer dan zat. Die probeert al gerui-
me tijd tevergeefs met de terminal 
in gesprek te komen over de terug-
kerende en veelal onverwachte 
wachttijden voor de chauff eurs. De 
geautomatiseerde terminal kampt 
met aanhoudende aanloopproble-
men, met name op IT-gebied, waar-
door de volledige operatie met eni-
ge regelmaat urenlang wordt 
stilgelegd.
Niet alleen de containertruckers, 
maar ook spoor en binnenvaartope-
rators melden dat er frequent on-

nieuwe terminal  
onvrede bij vervoerders
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Rotterdam World Gateway heeft 

zaken juist prima voor elkaar.

Foto: APMT/Ruud Taal

nen voor verzoeken om de updates 
’s nachts of in het weekend uit te 
voeren.
Daarnaast doen zich echter met eni-
ge regelmaat onverwachte IT-sto-
ringen voor, waarbij de terminal 

veelal geheel of gedeeltelijk tot stil-
stand komt. Toeleveranciers heb-
ben wel de indruk dat het aantal on-
verwachte storingen afneemt, al 
blijven er van tijd tot tijd incidenten 
gebeuren. Zo vertrok enige tijd ge-
leden een Maersk-schip uit Rotter-
dam met duizend containers die 
door APMT2 gelost hadden moeten 
worden.
VERN-bestuurslid René Sloof con-
stateert wel een geleidelijke verbe-
tering van de afhandeling van de 
wegvervoerders, maar vindt dat de 
terminal het op het punt van de 
communicatie behoorlijk laat afwe-
ten. ‘E-mails blijken vaak niet aan te 
komen of er wordt niet op gerea-

geerd. Ook de telefonische bereik-
baarheid is vaak slecht.’
Dat laatste ervaren ook chauff eurs 
die containers op de terminal ko-
men ophalen, met enige regelmaat. 
Op de terminal worden de contai-

ners automatisch op de trailers ge-
plaatst, maar dat verloopt nog niet 
vlekkeloos, waardoor containers 
nogal eens scheef op de oplegger 
staan. De chauff eur kan dan via een 
speciale knop contact leggen met de 
controlekamer om de container 
handmatig opnieuw te laten plaat-
sen.

Hesje uit
‘Maar daar wordt vaak helemaal 
niet of pas na een hele tijd op gere-
ageerd’, vertelt Sloof. Hij vermoedt 
dat dat te maken heeft met de per-
sonele bezetting van de controleka-
mer. ‘Waarschijnlijk zit daar één 
vent op afstand vijf kranen tegelijk 

te bedienen, terwijl er natuurlijk 
twee of drie mensen zouden moe-
ten zitten.’
Creatieve chauff eurs hebben overi-
gens een eff ectieve oplossing be-
dacht om de aandacht van de APM-
T’ers te trekken. ‘Gewoon even het 
verplichte hesje uittrekken en de 
helm afzetten. Dan komt de securi-
ty onmiddellijk met loeiende sirene 
en zwaailicht op je af. Succes verze-
kerd’, lacht Sloof.
Rotterdam World Gateway (RWG), 
de andere nieuwe geautomatiseer-
de terminal op Maasvlakte 2, heeft 
de zaken juist prima voor elkaar, 
vindt Sloof: ‘Een verschil van dag en 
nacht’. Het grote verschil is volgens 
hem dat RWG alle procedures van 
meet af aan met belanghebbenden 
heeft doorgesproken: ‘Ze hebben al-
les steeds met ons doorgesproken 
en rekening gehouden met onze 
wensen. Zo hebben ze op ons ver-
zoek zelfs een wc-hokje bij de par-
keerplaats gezet.’

Bureaucratie
Johan Booij van spooroperator Dis-
tri Rail zegt dat verbeteringsvoor-
stellen vanuit de markt vastlopen 
op ‘bureaucratie en ambtenarij’ bij 
het bedrijf. ‘We hoopten die situatie 
in Rotterdam achter ons te laten 

sinds ECT geen monopolist meer is, 
maar het tegendeel is het geval. 
Waar ECT in beweging is gekomen 
en commercieel stappen maakt, 
vervalt APMT2 in fouten uit het ver-
leden.’
Woordvoerder Ferry Kok van 
APMT2 wil niet inhoudelijk op de 

klachten reageren. Hij stelt dat het 
bedrijf altijd open staat voor dia-
loog en die met de betrokken partij-
en wil voortzetten. Hij wil niet zeg-
gen op welke termijn de terminal de 
problemen denkt op te lossen en 
gaat niet in op vragen over verladers 
die hun lading verleggen.

VEEL DIRECTIEWISSELINGEN BIJ APMT MVII
In de relatief korte geschiedenis van de terminal hebben zich al 

opvallend veel managementwisselingen voorgedaan.

Aan de basis van het project stond John Verschelden, die zijn lange 

carrière bij de AP Møller-groep begin 2011 afsloot als managing 

director APM Terminals Maasvlakte II BV. Kort voor de start van  de 

bouw ging hij, vervroegd, met pensioen.

Hij werd opgevolgd door Roelf Buist, die inmiddels terminal manager 

voor SCA in Pernis is, maar al na korte tijd plaats moest maken voor 

Frank Tazelaar. Die heeft leiding gegeven aan de bouw van de 

termimal en zwaaide ook de scepter toen die in april vorig jaar door 

Koning Willem-Alexander offi cieel werd geopend. Nog geen half jaar 

later moest Tazelaar echter het veld ruimen, om plaats te maken voor 

Hans van Kerkhof, de vroegere directeur van de oude terminal, APMT 

Rotterdam, die ook eenn aantal terminals in het buitenland heeft 

geleid. Van Kerkhof heeft APMT2 op interimbasis ongeveer een half 

jaar geleid.

Sindsdien is de leiding in handen van Pieter Hartog, die tevens 

directeur is van APMT Rotterdam. Als klap op de vuurpijl werd in mei 

van dit jaar bekend dat Ben Vree zijn functie als CEO van APM 

Terminals Europe om gezondheidsredenen moest neerleggen. In die 

rol was hij ook verantwoordelijk voor het functioneren van de twee 

Rotterdamse terminals.

wekken 
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RAAD & RECHT

Met Zuidoost-Azië als fabriek voor de hele wereld moeten 
dagelijks grote hoeveelheden kleding, speelgoed, elektronica 
of componenten vanuit deze regio naar Noordwest-Europa 
getransporteerd worden. De zeehavens zijn de belangrijkste 
toegangspoort van al deze producten voor de Europese con-
sumentenmarkten. De enorme groei van de containeroverslag 
in Rotterdam en de andere havens in de Hamburg-Le Havre 
range over de afgelopen twintig jaar is voor een groot deel 
veroorzaakt door deze importstromen. Maar blijft dat ook de 
komende jaren zo?

Er wordt fl ink aan de stoelpoten van Rotterdam, Antwerpen 
en Hamburg gezaagd. Nieuw is dat daarvoor niet alleen naar 
concurrerende zeehavens in Zuid- en Zuidoost-Europa gekeken
moet worden, maar dat ook verbindingen over land een 
serieuze optie lijken te worden voor exporteurs vanuit China. 
Als we het NOS Journaal mogen geloven wordt in de nabije 
toekomst een groot deel van de containerstromen via het spoor 
naar Europa vervoerd. Forse investeringen in de spoorverbin-
dingen tussen China en Europa en in bijvoorbeeld dryports in 
Kazachstan zouden kunnen leiden tot een fl inke aanval op de 
dominante positie van het containervervoer over zee. 

Een koele blik op de cijfers laat zien dat de soep waarschijnlijk 
niet zo heet wordt gegeten als het journaal deze opdiende. Om 
een idee te geven, de jaarlijkse containeroverslag in Rotterdam 
is 12 miljoen teu. Daarvan is globaal een kwart, 3 miljoen teu, 
bestemd voor of afkomstig uit China. De capaciteit van een 
trein is ongeveer 85 teu. Voor verplaatsing van het complete 
China-volume zijn dus jaarlijks maar liefst 35.000 treinen 
nodig, ofwel 100 per dag. Daar is natuurlijk voorlopig maar 
beperkte ruimte voor op het al zwaar belaste spoorwegnet, dus 
zeer grote volumes langs deze route is nu nog een utopie.

Desondanks is het wel een ontwikkeling die goede kansen biedt 
voor ladingstromen waarvoor de doorlooptijd van groot belang 
is. Niet voor niets werd de logistiek directeur van HP in het 
journaal aan het woord gelaten met een duidelijk verhaal over 
de voordelen voor deze specifi eke stroom. De haven van Duis-
burg heeft al vroeg de mogelijkheden voor nieuwe diensten 
ingezien en werkt al enkele jaren aan het opbouwen van goede 
relaties met de Chinese aanbieders van spoordiensten. Daar-
mee ontwikkelt Duisburg zich tot de Europese draaischijf voor 
deze stromen. Inmiddels pendelen wekelijks meerdere treinen 
tussen Duisburg en China, waarbij ook een verdere groei wordt 
voorzien. 

Overigens zijn ook minder voor de hand liggende verbindingen 
weer in oude luister hersteld. Afgelopen februari arriveerde de 
eerste trein met containers uit China in Teheran. Wat als een 
volgende stap op weg naar het herstel van de eeuwenoude 
zijderoute wordt gezien. Een handelsroute die het Verre 
Oosten over land verbindt met de regio’s rond de Zwarte Zee 
en de Middellandse Zee. Kortom, een spannende ontwikkeling
die ik de komende jaren zeker met veel belangstelling zal 
volgen.

PETER COLON, CONSULTANT
Peter.Colon@BRRGROEP.NL

Nieuwe zijderoute

CHT

Bij de uitbreiding van het Suezkanaal is uitgegaan van een verdubbeling naar 100 schepen per dag. Foto: Maersk

LIJNVAART  Omvaren is goedkoper dan Suezkanaal

kanaalgelden opleveren. Ook de 
concurrentiestrijd tussen het Pana-
makanaal en het Suezkanaal is inte-
ressant, nu het Panamakanaal ook 
gepasseerd kan worden door grote-
re schepen. De vaartijden tussen 
bijvoorbeeld Rotterdam en Hong-
kong of Yokohama, wijken minder 
dan een week van elkaar af. 

Kortingen
De noodzaak om de kanaalgelden 
aan te passen aan de veranderde we-
reldwijde omstandigheden in de 
lijnvaart, is inmiddels doorgedron-
gen tot de kanaalautoriteiten in 
Egypte. In de afgelopen maanden is 
een kortingsstructuur voor bepaal-
de containerschepen op vastgestel-
de routes goedgekeurd. De kortin-
gen variëren tussen de 45% en 65% 
van de kanaalgelden die onder nor-
male omstandigheden moeten wor-
den betaald.
Het is beslist geen eenvoudige op-
gave om het toekomstige gebruik 
van het Suezkanaal in te schatten. 
Niet alleen de groei van de wereld-
handel en economie speelt daarbij 
een rol, maar ook de keuzemogelijk-
heden die exporteurs en rederijen 
inmiddels hebben. Zolang de olie-
prijs niet sterk stijgt, staat het aan-
tal passages door het kanaal onder 
druk. Want met name de toegeno-
men populariteit van de route om 
Zuid-Afrika hangt nauw samen met 
de lage olieprijs. Rederijen, die last 
hebben van enorme prijsdruk, kun-
nen het zich niet veroorloven een 
gelegenheid onbenut te laten om de 
onkosten te verlagen.

DVZ

 
Het vernieuwde Suezkanaal is 
ongeveer een jaar in gebruik. 
Door moeizame omstandigheden 
in de lijnvaart valt het aantal 
scheepspassages tegen.

De verwachtingen waren hoog vorig 
jaar, na de uitbreiding van de infra-
structuur van het Suezkanaal. De 
verbinding tussen de Rode Zee en de 
Middellandse Zee werd gedeeltelijk 
verbreed. Ook werd parallel aan het 
kanaal een nieuwe vaarroute aange-
legd. De verschillende maatregelen 
moesten de wachttijd voor schepen 
terugbrengen van 18 naar 11 uur, om-
dat tegemoetkomende schepen el-
kaar nu kunnen passeren.
Helaas waren de omstandigheden 
tijdens het eerste jaar na de voltooi-
ing van het kanaal bepaald niet ide-
aal. Het kanaal wordt veel minder 
vaak gebruikt dan eerder door de 
autoriteiten in Egypte werd ver-
wacht.
De Egyptenaren rekenden erop dat 
het aantal schepen dat dagelijks 
door het kanaal vaart, tussen het 
moment van opening en 2023 van 
50 naar 100 zou stijgen. Dat was 
wellicht al naïef, want zelfs tijdens 
de hoogtijdagen van de zeescheep-
vaart – vlak voor de crisis van 2008 
– passeerden nooit meer dan 60 
schepen per dag de waterverbin-
ding. En sinds 2013 is het aantal we-
kelijkse diensten tussen Azië en de 
Middellandse Zee alleen maar 
teruggelopen.
Doordat de vrachttarieven nog 

steeds onder druk staan, mede als 
gevolg van de overcapaciteit op de 
route tussen oost en west, is de lijn-
vaart bepaald niet gezond te noe-
men. Stagnerende groei, gecombi-
neerd met zeer lage brandstof-
kosten, heeft de geografi sche 
monopoliepositie van het Suezka-
naal negatief beïnvloed. Het varen 
rond Kaap de Goede Hoop is weer 
realistisch en door de aanpassingen 
aan het Panamakanaal worden ook 
andere vaartroutes attractief.

Week extra
Kijken we naar de route om Kaap de 
Goede Hoop, dan blijkt dat een rea-
listisch alternatief voor het Suez-

kanaal. De route is ongeveer 4000 
zeemijl langer, wat neerkomt op een 
extra week varen. Dit nadeel zou bij 
een grote vraag bij een beperkte ca-
paciteit onacceptabel zijn. Het toe-
nemende aantal passages langs de 
Zuid-Afrikaanse kust toont echter 
aan dat de reders bereid zijn langere 
vaartijden te accepteren. Deze rou-
te kan de carriers ongeveer een 
besparing van 15 miljoen dollar aan 

Egypte heeft zich 
iets te rijk gerekend

Egypte moet een 

korting geven op 

het kanaalgeld.
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Bewaakte plaza 
voor trucks
Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt een grootschalige 

truckparking, Maasvlakte Plaza. Het wordt een bewaakt 

terrein met 359 parkeerplaatsen, waarvan ruim 80 geschikt 

worden gemaakt voor vrachtwagens met gevaarlijke 

stoffen (ADR). Ook komen er voorzieningen voor trailers, 

ecocombi’s, koelcontainers en bijzondere transporten. Naast 

het parkeerterrein komt een gebouw met voorzieningen, 

zoals horeca en sanitair. Aannemersbedrijf Van Gelder B.V. 

draagt zorg voor de aanleg van de truckparking.

Foto: Ries van Wendel de Joode 
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D iefstal, mensensmokkel, drugssmok-
kel en explosieven: het aantal onre-
gelmatigheden en vormen van crimi-
naliteit neemt toe. Pas als er een 
vermoeden is van een onregelmatig-
heid, wordt de politie ingeschakeld. 

Bedrijven kunnen incidenten voor zijn door beveili-
gingsbedrijven in te schakelen. Het Twickelerveld Eu-
ropean Detection Dog Service op Schiphol merkt dat 
ondernemingen hier vaker voor kiezen. ‘Transportbe-
drijven roepen ons vaker op, als men de zending niet 
vertrouwt. Lading is de verantwoordelijkheid van een 

Genoeg werk voor 
beveiligingsbedrijven

KARIN KOSMEIJER

De logistieke sector wordt zich steeds bewuster van de risico’s van criminaliteit. Dat merkt ook 

speurhondendienst Het Twickelerveld. Oprichter Martin Lipsius raadt bedrijven aan een goede 

risico-analyse van hun bedrijfsprocessen te maken.

transportbedrijf. Als jij in Frankrijk wordt aangehou-
den met je vrachtwagen en er zitten verdovende mid-
delen in, dan heb je als transporteur een probleem, 
buiten het feit dat die chauff eur vast komt te zitten. Er 
staan hoge boetes op. Bepaalde transportbedrijven 
ondernemen actie, zodat wij de vracht van tevoren 
veilig verklaren voor explosieven of screenen op ver-
dovende middelen’, zegt directeur Martin Lipsius van 
Het Twickelerveld.

Springer spaniels
De oud-militair begon zijn bedrijf in 2005 met twee 

honden, nadat hij veertien jaar bij de Koninklijke 
Luchtmacht had gewerkt als bomverkenner en hon-
dengeleider. Inmiddels heeft het bedrijf 42 speurhon-
den en negentien medewerkers, waarvan vijftien hon-
dengeleiders. De dieren zijn getraind op het ontdekken 
van explosieven, verdovende middelen, vuurwerk, ta-
bak en geld. En het zijn niet alleen herders, zoals 
meestal wordt gedacht. Het bedrijf gebruikt ook klei-
nere honden, waaronder springer spaniels. Lipsius: 
‘Voor luchtvracht heb je liever die wat grotere herder 
die overal goed met zijn neus bij kan als hij bij de vracht 
staat. Controleer je cabines van een vrachtwagen, dan 
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Opsporingsdiensten hebben het laatste jaar 

verschillende successen geboekt in de strijd tegen 

transportcriminaliteit. Toch blijft het een hardnekkig 

fenomeen. Ook is het lastig exacte cijfers boven 

water te halen, want de statistieken spreken elkaar 

tegen. Als het gaat om ladingdiefstal, stelt TAPA 

(Transported Asset Protection Assocation) dat dit 

aanzienlijk is toegenomen in 2015. In Nederland zou 

het zijn opgelopen van 258 naar 436 incidenten. Dat 

is bijna de helft van de in totaal 1.102 gemelde 

incidenten in Europa, Midden-Oosten en Afrika op 

de TAPA-barometer. Nederland heeft daarmee de 

koppositie overgenomen van Duitsland, dat het 

aantal ladingdiefstallen zag dalen.

Gezien de grote schommelingen in de cijfers wordt 

echter getwijfeld aan de betrouwbaarheid ervan. 

TAPA zelf zegt de informatie voor de helft uit de 

media te hebben en voor de overige helft van politie 

en transportverzekeraars. De lobbyist voor trans-

portveiligheid meet alleen het ontvreemden van 

lading met een hoge waarde. Het Verbond van 

Verzekeraars daarentegen concludeert dat het 

aantal aangiftes in Nederland wegens (poging tot) 

ladingdiefstal is gedaald van 381 in 2014 tot 303 in 

2015. Het Verbond baseert deze cijfers op informatie 

van de politie. De verschillende instanties zijn het er 

wel over eens dat de methodes van criminelen 

geraffi neerder worden. Behalve het bekende 

ontvreemden van aanhangwagens of complete 

wagens en het kapot snijden van zeilen, infi ltreren 

ze in toenemende mate in logistieke ketens en slaan 

ze hun slag ‘van binnen uit’. 

Tegelijkertijd blijft Nederland de belangrijkste 

toegangspoort voor drugssmokkel naar Europa. In 

de Rotterdamse haven werden in 2014 113 partijen 

drugs ontdekt van in totaal bijna tienduizend kilo. 

De controles worden steeds strenger en geavanceer-

der en daarmee de smokkelmethodes steeds 

geraffi neerder. Criminelen zoeken het in toenemen-

de mate in het omkopen van personeel. Justitie 

sloeg vorig jaar een grote slag met de aanhouding 

van de Rotterdamse douanemedewerker Gerrit G. 

Ook op Schiphol werden vorig jaar vier personen, 

onder wie twee douaniers, aangehouden op 

verdenking van drugssmokkel en omkoping van een 

ambtenaar. Eerder dat jaar had de douane een partij 

van 550 kilo cocaïne onderschept die was verborgen 

in een vrachtzending uit Zuid-Afrika. Overheden en 

beveiligingsbedrijven pleiten daarom voor een 

goede screening van personeel.  

Criminaliteit steeds geraffi  neerderMartin Lipsius 

traint ook zijn 

honden om zich 

niet af te laten 

leiden.

Foto: Sven van der 

Vlugt Fotografie

kun je beter de kleine springer spaniels hebben die 
overal makkelijk onderop en tussen door kunnen.’ De 
hondengeleiders zijn vooral afkomstig van de politie en 
het leger.
Luchtvaartbedrijven vormen de grootste klantenkring 
voor Het Twickelerveld. In de luchtvaart bestaat een 
screeningsplicht voor lading van onbekende afzenders. 
Bedrijven kunnen daarvoor een X-ray of speurhonden 
gebruiken. Lipsius: ‘Voor elk product moet je kijken wat 
de beste methode is om de vracht veilig te verklaren. 
Bijvoorbeeld, een X-ray kan niet door zware metalen 
heen kijken, dus heb je een hond nodig. Heb je vacuüm-
gezogen producten, waarvan de geur dus niet vrijkomt, 
dan kun je beter wel een X-ray gebruiken. Ik ben altijd 
voorstander van een combinatie van de twee.’
Lipsius merkt dat luchtvaartbedrijven de laatste tijd 
met ‘extremere’ opdrachten komen door de toenemen-
de terroristische dreiging. Martinair schakelde het be-
drijf in na de aanslag op een Russisch vliegtuig in Egyp-
te vorig jaar. Vier maanden lang vlogen medewerkers en 
honden van Het Twickelerveld mee met een vracht-
vliegtuig van Martinair Cargo naar Caïro om daar op de 
luchthaven de lading te controleren op explosieven. 
‘Het vermoeden was dat die aanslag een inside job was. 
Waarschijnlijk heeft een medewerker van het vliegveld 
die bom geplaatst in dat vliegtuig. Martinair wilde geen 
risico’s nemen.’

Het Twickelerveld merkt dat criminelen steeds geraffi  -
neerder worden in hun methodes. ‘Dingen worden va-
cuüm ingepakt, in blikken gestopt, in frames van fi et-
sen... je kunt het zo gek niet bedenken. Daarom moet 
de hond ook de tijd krijgen voor een controle, anders 
loop je er aan voorbij. Men zal ook altijd proberen een 
X-raymachine of een hond af te leiden. Daar moet je je 
tegen trainen. Je moet ook continu je kennis bijscha-
ven. Bij drugssmokkel kan het gebeuren dat we van een 
hond een melding krijgen, maar niets kunnen vinden. 
Dan gaat het verdachte materiaal naar een forensisch 
lab. Voor ons is dat dan een vraagteken, maar die hond, 
die liegt niet hè?’
 
Personeelscontrole
Bedrijven vragen daarnaast vaker om controles van per-
soneel. Het Twickelerveld doet dit veel in de Rotter-
damse haven. ‘Je zou niet willen dat een kraanmachinist 
suf van de cocaïne boven in een kraan zit en een con-
tainer laat vallen terwijl je daar net onder door rijdt met 
je vrachtwagen. De controles zijn vaak steekproefsge-
wijs, bij het wisselen van ploegendiensten bijvoor-
beeld.’ 
Voor de inspectie van vrachtwagens heeft het beveili-
gingsbedrijf een nieuwe methode ontwikkeld. Via een 
bepaalde fi lter wordt de lucht uit de laadruimte gezo-
gen. Die fi lter wordt in een specifi eke ruimte aan de 
speurhond voorgelegd. Daardoor is het niet langer no-
dig de hele wagen leeg te halen. ‘Het gebeurt steeds va-
ker dat wegvervoerbedrijven ook chauff eurs willen con-
troleren. Als een chauff eur verdovende middelen mee 
smokkelt, dan trekt hij een heel bedrijf mee naar bene-
den. Veel bedrijven willen het schoon hebben.’
Volgens Lipsius heeft de logistieke sector een grote slag 
gemaakt in beveiligingsopzicht de laatste tien jaar. Het 
hangt wel af van het type bedrijf. ‘Je moet als onderne-
ming een risico-analyse maken. Vervoer jij staal van 
Corus naar een bouwlocatie of verstuur jij als postbe-
drijf zendingen van derden, dan is dat een groot ver-
schil. De meeste grote transportbedrijven hebben wel 
afdelingen die die risico-analyses maken. Je zwakste 
schakel zal altijd de chauff eur blijven, dus je moet per-
soneel goed screenen. Schakel een derde in om van bui-
tenaf je processen te monitoren. Ik zie dat bedrijven 
daar intern goed mee bezig zijn. Men realiseert zich wat 
er gaande is.’
Hij waarschuwt ervoor geen spoken te gaan zien. ‘We 
moeten niet uit paniek gaan handelen, maar wel scherp 
blijven. Dingen veranderen. Eerder werkten we met de 
honden vooral achter de schermen. Tegenwoordig is 
het meer voor die schermen, omdat dat mensen ook ge-
rust stelt. De waardering voor beveiliging is wel veran-
derd.’  

Je zwakste schakel zal altijd 

de chauffeur blijven.
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derlandse, Duitse en Zweedse justitie. Met Frankrijk is 
onlangs een vergelijkbare regeling tot stand gekomen. 
Daarnaast zet het bestuur van TAPA zich in om ook van 
verzekeraars dergelijke diefstalinformatie te krijgen.

Veel levensmiddelen
Criminelen zijn niet altijd uit op de meest waardevol-
le vracht. Het zijn niet producten als elektronische ap-
paratuur, auto-onderdelen of farmaceutische artike-
len die het meest gestolen worden, maar juist 
levensmiddelen en dranken, blijkt de afgelopen twee 
jaar uit de rapportages van TAPA. Hierbij moet na-
tuurlijk aangetekend worden dat levensmiddelen in 
heel grote hoeveelheden vervoerd en opgeslagen wor-
den. Toch blijkt uit de rapportage dat het dieven voor-
al te doen is om die producten die snel in contant geld 
om te zetten zijn. En ook levensmiddelen kunnen een 
forse waarde vertegenwoordigen, zo blijkt uit een vo-
rig jaar gerapporteerd incident in Groot-Brittannië. 
Daar werd uit een distributiecentrum voor 2 miljoen 
euro aan champagne gestolen. Overigens kan ook een 
vrachtwagenlading vlees of vis al snel meer dan 
100.000 euro waard zijn. 
Een vraag die zich opdringt is hoe de dieven weten wel-
ke lading een vrachtwagen vervoert of welke producten 
opgeslagen liggen in een warehouse. Vrijwel altijd komt 
die informatie van medewerkers in de logistieke keten. 
Vaak zijn het medewerkers van de planningsafdeling 
die tips geven. Als dergelijke medewerkers in het com-
plot zitten, dan blijkt de lading vaak al verkocht voor-
dat de diefstal plaatsvindt. 
Overigens is niet altijd sprake van kwade opzet: het 
trots delen van een bijzondere lading op Twitter kan 
voor dieven al voldoende zijn om een slag te kunnen 
slaan. Criminelen leiden de chauff eur op de plaats van 
bestemming af, geven hem onduidelijke instructies en 
profi teren vaak van de gebrekkige talenkennis van 
Oost-Europese rijders. Terwijl de chauff eur aan de 
praat gehouden wordt, verdwijnt de lading. 

Aantal vrachtdiefstallen stijgt

Uit de rapportage over het tweede 
kwartaal van dit jaar blijkt dat het 
aantal gevallen van ladingdiefstal dat 
bij de Transported Asset Protection 
Association (TAPA) werd gemeld, 
fors steeg. In totaal werden 598 geval-

len gemeld, een stijging van maar liefst 92,9% in verge-
lijking met dezelfde periode vorig jaar. Als we ons her-
inneren dat over het eerste kwartaal van dit jaar al een 
stijging van 115% te melden viel (er werden toen 444 
incidenten gemeld) dan mag de conclusie luiden dat 
ladingdiefstal een steeds groter probleem wordt voor 
de logistieke sector.
Die conclusie wordt nog pregnanter als we kijken naar 
de waarde van de gestolen goederen. Uit de laatste rap-
portage van TAPA blijkt dat over het tweede kwartaal 
van 2016 19,3 miljoen euro door diefstal verloren ging, 
terwijl het vorig jaar in dezelfde periode nog om 5,3 mil-
joen euro ging. Als we verder inzoomen op het tweede 
kwartaal, dan blijkt dat er 21 gevallen van diefstal ge-
meld werden met een schade van meer dan 100.000 
euro, waarvan 7 gevallen zelfs een schadepost oplever-
den van meer dan een miljoen euro. Het meest kostba-
re incident betrof een ladingdiefstal met een waarde 
van 3,1 miljoen euro.

Uit de rapportage van TAPA blijkt dat 91,4% van de ge-
rapporteerde diefstallen plaatsvond in slechts zes lan-
den: Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland, Zweden, 
Rusland en Italië. Groot-Brittannië is hierbij koploper, 
met 284, of ruim 47% van de door TAPA geregistreerde 
incidenten.

Vooral vrachtwagens
De meeste goederen worden uit vrachtwagens ont-
vreemd, vooral als ze op niet beveiligde parkeerplaat-
sen staan wanneer de chauff eur zijn verplichte rusttij-
den inhoudt. Mede om die reden worden op steeds 
meer plaatsen bewaakte parkeerplaatsen voor truckers 
aangelegd. Bij die incidenten die bij TAPA gemeld wer-
den was in 251 gevallen sprake van diefstal uit een stil-
staande truck. Het relatief goede nieuws is dat bij deze 
incidenten zelden sprake was van geweld tegen de 
chauff eur. Dat was, in het tweede kwartaal, 26 keer aan 
de orde, wat neerkomt op 4,3% van de gevallen.
In de rapportage over het eerste kwartaal pleitte TAPA 
al voor het intensiever delen van informatie, om het 

aantal diefstallen te beperken. Hoe meer verladers en 
logistieke dienstverleners over vrachtdiefstal weten, 
hoe beter ze goederen die waardevol zijn – of die crimi-
nelen aantrekkelijk vinden – kunnen beschermen tij-
dens transport en opslag. Het delen van informatie kan 
bijvoorbeeld betrekking hebben op het melden van cri-
minele ‘hotspots’. Op dit moment ontvangen de 900 
TAPA-leden al dergelijke informatie van de Britse, Ne-

MELS DEES / DVZ

Het aantal vrachtdiefstallen neemt 
toe. Opvallend is dat het steeds 
vaker levensmiddelen zijn die 
gestolen worden – vaak met eigen 
medewerkers van het slachtoffer in 
de hoofdrol.

Een lading vlees of vis is  

meer dan een ton waard.
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Jantje Wegvervoer 
nog echt niet boven Jan

NIEUWSBLAD TRANSPORT 24-30 AUGUSTUS 2016



TAPA 19

Heeft u ook transport- of logistieknieuws over uw bedrijf?

redactie@nieuwsbladtransport.nl

BEDRIJFSNIEUWS

Het Nationale Business Succes 

Award Instituut heeft Portbase 

uitgeroepen tot winnaar in de 

maritieme logistiekbranche. 

Volgens de nominatiecommissie 

heeft Portbase deze erkenning 

verdiend door onder andere 

gedrevenheid, innovatievermogen 

en een 100% focus op de klant. 

Portbase maakt hiermee kans op 

diverse awards, waaronder die van 

Meest Innovatieve Onderneming. 

De uiteindelijke verkiezing vindt 

begin 2017 plaats. 

Yamato Transport Europe heeft 

een langjarige huurovereenkomst 

gesloten voor 7.500 m2 ware-

house in Ridderkerk. Dit nieuwe 

onderkomen is voor Yamato een 

uitbreiding van de huidige locatie 

aan de Ridderhaven 2 in Ridder-

kerk. 

Transporteur Alex Jansen 

timmert sinds 2012 aan de weg 

als eigen ondernemer. Waar hij 

vier jaar geleden begon met een 

gebruikte vrachtwagen, was het 

dit jaar dan toch echt tijd voor 

een gloednieuwe Volvo FH500, die 

multifunctioneel inzetbaar moet 

zijn. De truck heeft een zwaardere, 

luchtgeveerde vooras, een 

schuifschotel voor het gewicht en 

PTO voorbereiding. Zo kan Jansen 

– als het nodig is – altijd switchen 

van werk en is hij goed voorbereid. 

Nu rijdt hij voornamelijk zeecon-

tainers, maar het kan zomaar zijn 

dat hij dat straks niet meer kan 

doen. Focussen op één ding, daar 

ligt volgens Jansen de toekomst 

niet. 

Horecaconcern Van der Valk 
Exclusief verzorgt met eigen 

voertuigen al het transport van 

zijn hotels en restaurants. Deze 

voertuigen zijn allemaal voorzien 

van drie compartimenten, met elk 

een andere temperatuur. Om te 

zorgen dat alle producten onder 

de juiste condities vervoerd 

worden, heeft Van der Valk 

Exclusief zijn gehele wagenpark 

uitgerust met online tempera-

tuurregistratie van T Comm 

Telematics. In ieder compartiment 

meet een draadloze sensor de 

temperatuur en geeft die door 

aan de hoofdunit. Op kantoor is 

zo op elk moment van de dag 

inzichtelijk wat de temperatuur is 

in ieder compartiment. Momen-

teel heeft Van Der Valk Exclusief 

100 vestigingen in Europa, 

waarvan 68 in Nederland. 37 van 

deze vestigingen worden zes 

dagen per week vanuit het 

Distributiecentrum in Voorscho-

ten beleverd.  

Transportbedrijf SFM Logistics wil 

vooruit. Daarom is het bedrijf 

deze maand verhuisd naar een 

nieuwe locatie in Bleiswijk. Meer 

vierkante meters en dus meer 

ruimte om uit te groeien van een 

‘eenvoudige’ transporteur naar 

een volledig geoutilleerde 

logistieke partner. Met de rol van 

‘alleen’ transporteur ga je het in 

de branche van groenten, fruit en 

planten niet redden, meent SFM. 

Daarom mikt het bedrijf de 

komende vijf jaar op een bredere 

dienstverlening: verbeterde 

groupage, meer specialistische 

op- en overslag, crossdocking en 

het beheren van eigen koelop-

slagfaciliteiten. 

Jan Dohmen BV, gespecialiseerd 

in het transport van gevaarlijke 

chemische gassen en vloeibare 

stoffen, heeft tien nieuwe trucks. 

De gloednieuwe DAF CF en XF440 

FT Euro VI gaan ongeveer vijf jaar 

rijden. Daarna worden ze weer 

ingeruild. Jan Dohmen BV is 

gevestigd in het Limburgse 

Herkenbosch. 

Opleidingscentrum Westpoort is 

sinds kort ook gevestigd in Den 

Bosch. Westpoort geldt als een 

van de meest toonaangevende 

opleiders op het gebied van 

asbest, veiligheid/VCA, logistiek, 

steigerbouw en BHV. De andere 

vestiging van Westpoort is te 

vinden in Amsterdam en opende 

in 2013 haar deuren. Vorig jaar 

leidde Westpoort ruim 15.000 

professionals op. 

Millenaar & Van Schaik Transport 
in Oude Meer vierde recent een 

belangrijke mijlpaal in zijn relatie 

met de Scania-organisatie: één 

van de vier G410 SCR-only 

vijfassige asfaltvoertuigen is de 

150ste Scania die het bedrijf 

kocht. Deze jubileumtruck maakt 

deel uit van een batch van vijf: 

vier vijfassige 410 pk 10x4 

asfaltkippers met een hefbare 

gestuurde naloopas en de 

G-dagcabine en één 8x2 410 

SCR-only uitgerust met een 

P-cabine met een lage instap. 

Millenaar & Van Schaik is de 

grootste vervoerder in Nederland 

op het gebied van asfalttransport. 

te duren, omdat op enig ogenblik half Nederland wel is 
uitverhuisd en de woningmarkt weer afkoelt. Het nati-
onale distributievervoer behoort ook tot de tevreden 
deelmarkten. Veevervoerders hadden het de afgelopen 
maanden druk door de opheffi  ng van de melkquota. 
Veehouders hebben veel meer melkkoeien naar de 
slacht laten brengen. Dat veroorzaakt overigens een 
overaanbod van slachtvlees, wat de transportprijzen 
niet ten goede zal komen.
Tot de veel minder tevreden wegvervoerders behoren 
nu ook de ondernemers in de rijdende melkontvangst. 
Omdat de melkprijs nog verder onder druk is komen te 
staan, zal de prijs voor het inzamelen daarvan en de af-
levering bij de fabriek datzelfde lot ondergaan. Een ver-
haal apart vormen de containervervoerders over de 
weg. Die hebben het moeilijk, nu rederijen, die hun we-
reldwijde trafi eken zien dalen, er in de contracten met 
hun truckers elke cent moeten uitpersen om de eigen 
resultaten nog enigszins op peil te houden.
Het containervervoer over de weg verliest ook geleide-
lijk marktaandeel aan het intermodale vervoer. Voor 
een deel kiezen wegvervoerondernemers daar zelf voor, 
nu meer en meer opdrachtgevers er prijs op stellen con-
tainers voor een deel van het transporttraject op bin-
nenschip en trein te laten zetten uit een oogpunt van 
duurzaamheid (en kostenbesparing). Wegvervoerders 
die dit intermodale proces zelf goed vorm kunnen ge-
ven, hebben daar zelf meestal zelf ook baat bij.

Kostprijs
Dit zijn vooral de middelgrote en grote bedrijven en 
sommige kleinere nichemarktbewerkers. Wie hier al-
leen wielen in de aanbieding heeft, zonder intermodaal 
plan, heeft het nakijken. Die mag het feitelijke wegver-
voer wel voor zijn rekening nemen, maar hoeft er niet 
op te rekenen dat hij er veel meer dan de kostprijs voor 
ontvangt. Wielen zijn geen begeerlijk eigendom meer 
op parkeerplaatsen van de meeste transportbedrijven. 
Leasemaatschappijen kunnen ze, in bijna elke gewenste 
uitvoering, goedkoper inkopen en rendabel leasen aan 
de vervoerder, die maar moet zien ze vol te krijgen.
Een structurele verandering is de professionalisering in 
de branche. Grote bedrijven hebben de tekenen des 
tijds begrepen, delen van het feitelijke vervoer uitbe-
steed en meer werk gemaakt van de bijbehorende acti-
viteiten in de warehousing en contractlogistiek. De 
middelgrote bedrijven zijn zich gaan toeleggen op lu-
cratieve niche-activiteiten, zoals moderne distributie 
in steden, en in het vervoer van daarvoor effi  ciënter, 
vaak wel in eigen beheer ontwikkeld, materieel.
Menig bedrijf ziet ook een toekomst in ‘e-commerce’, 
een bij mevrouw Jansen aan de Derde Helmersstraat af 
te leveren pakket met via internet bestelde artikelen. 
Dat is een gevaarlijke markt, omdat nog hoogst ondui-
delijk is wat hieraan per zending kan worden verdiend 
en of men van een webwinkel alle zendingen moet ac-
cepteren om de kans op de meest lucratieve niet te ver-
spelen. Wie het geld op de rug groeit, kan in deze markt 
gerust zijn kans beproeven, maar zal er niet vol ingaan. 
Kleine bedrijven in de ‘e-fulfi lment’ wacht het lot van 
de franchiser, die maar moet zien aan een fatsoenlijk 
uur- en afl evertarief te komen.

Streng
De serie halfjaarcijfers van grote bedrijven die we nu zo 
ongeveer weer achter de rug hebben, vertelt vaak het-
zelfde verhaal. Ook die publicatieplichtige onderne-
mingen moeten streng kijken naar de kosten en zich tel-
kens afvragen welke klant wél winst binnenbrengt en 
welke alleen maar verlies oplevert. De laatste categorie 
stoot de goede ondernemer onverbiddelijk van zich af. 
Maar dat schijnt een luxe te zijn die alleen aan groot-
schalige concerns is voorbehouden.
Niets is minder waar. Het prijsbederf begint aan de on-
derkant. Die moet ook leren neen te verkopen aan de 
hoofdaannemer van het transport. Die les is nog steeds 
niet geleerd, zoals het jongste conjunctuurbericht van 
TLN weer uitwijst. ‘Zet morgen maar honderd vracht-
auto’s aan de kant’, zei indertijd de redder van Vos Lo-
gistics, een net binnengestapte vreemdeling uit de ad-
vieswereld, tegen de toenmalige leiding. ‘Ik wil ze niet 
zien rijden.’ Sindsdien kan Vos Logistics, deze uit de 
kluiten gewassen Jantje, weer een beetje lachen, zonder 
het continu op een huilen te zetten.

FOLKERT NICOLAI

Het ging in het tweede kwartaal goed met het Nederlandse 

wegvervoer, zegt TLN. Is het echt zo?

Nederland heeft in het 

internationale wegvervoer 

steeds minder te zoeken.

Jantje huilt, Jantje lacht. Het Nederlandse 
wegvervoer verkeert de laatste maanden in 
de lachfase, want de zaken lijken voor de 
wind te gaan. De bedrijvigheid neemt toe, de 
meeste bedrijven hebben een goedgevulde 
orderportefeuille, een chauff eur is een 

schaars goed geworden en zijn cabinezetel is geen 
schopstoel meer. Alleen het winstniveau wil maar geen 
stijging laten zien. We rijden dus met meer lading, 
maar per eenheid levert dat schoon aan de haak het-
zelfde op. Per saldo is de branche echter dik tevreden 
over het tweede kwartaal, en dat is wel eens anders 
geweest.
Transport en Logistiek Nederland (TLN), dat ons sinds 
1995 op de hoogte houdt met zijn onvolprezen conjunc-
tuurberichten, heeft de hele cijferreeks uit die periode 
in een spreadsheet op het web gezet. Dat overzicht nu-
anceert het beeld nogal. In die zin althans, dat de be-
drijfstak het in menig van die ruim twintig jaren nog wel 
wat beter leek te doen dan nu en dat het vertrouwen van 
ondernemers in de toekomst van het ene ogenblik op 
het andere radicaal kan omslaan. Want Jan staat aan 
forse stemmingswisselingen bloot.
Sinds 2000 meet TLN dat ondernemersvertrouwen 
met een afzonderlijke ‘indicator’. Die stond in het twee-
de kwartaal van dat eerste meetjaar op 6,8 op een schaal 
van 10. Een nette voldoende dus. In 2006 bereikte deze 
indicator in het tweede trimester een waarde van 7,4. 
Een jaar erna, het crisisjaar 2007, kwam hij uit op 7,6 en 
in het eerste kwartaal van 2008 nog steeds op 7,0. Om 
in het tweede kwartaal abrupt naar 4,9 te zakken. De 
wereldwijde crisis begon ook het wegvervoer te raken 
en ondernemers merkten dat. Een jaar later was de 
stand zelfs 4,7.

Bedrieglijk
Nu – tweede kwartaal 2016 – mogen we die cijfers pre-
cies omdraaien: 7,4. Dat is duidelijk hoger dan de ver-
trouwensindicator van een jaar geleden, die 6,0 be-
droeg. In het tweede trimester van 2014, een heel 
behoorlijk jaar voor het wegvervoer, rolde er een beoor-
deling van 6,5 uit. Wie de feiten objectief beschouwt, 

moet intussen vaststellen dat het dit jaar eigenlijk niet 
beter gaat in de branche dan in de voorgaande twee jaar. 
De zaken marcheren in hetzelfde tempo. Juist dat geeft 
ondernemers kennelijk het gevoel dat het voor de rest 
van het jaar wel snor zit.
Dat is – zie het tweede kwartaal van 2008 – een bedrieg-
lijk gevoel. Zo geweldig ging het in april, mei en juni van 
dit jaar in wezen ook al niet. Als uw kind thuiskomt met 
een rapport met louter zesjes en zeventjes, krijgt het 
hooguit een aai over de bol, met als ernstig advies die 
5,8 – de indicator voor de transportprijs – wat op te ha-
len. In 2008, wéér dat jaar, kwam deze indicator in het 
tweede kwartaal uit op 9,0. Daarna gingen opdrachtge-
vers, gedwongen door de crisis, de vinger op de knip 
houden en een kalenderjaar later was het oordeel over 
de vrachtprijzen gedaald tot 4,3.
In de dik twintig jaar dat TLN door middel van enquê-
tes onder zijn leden de conjuncturele vinger aan de pols 
heeft gehouden, is vooral de structuur van de bedrijfs-
tak ingrijpend gewijzigd. Met name in het internationa-
le wegtransport heeft Nederland steeds minder te zoe-
ken. In het bilaterale landenvervoer in Europa 
domineren de nieuwe Unie-toetreders uit Midden- en 
Oost-Europa. De Nederlandse bedrijfstak wegvervoer 
moet het steeds meer hebben van het nationale trans-
port. Dat laat momenteel een aardige groei zien, door-
dat de consument het geld dank zij het economisch her-
stel meer laat rollen.
Daarom zijn bijvoorbeeld verhuizers nog steeds tevre-
den over hun bedrijvigheid. Dat hoeft niet zo lang meer 
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De Duitse regering geeft het

spoorvervoer nog geen prioriteit. 

FOLKERT NICOLAI

Staat het er werkelijk zo slecht 
voor met het goederenvervoer 
over het Duitse spoor als een re-
cente enquête onder spooropera-
tors uitwees? Het Verband Deut-
scher Verkehrsunternehmen 
(VDV), waarbij veel operators 
zijn aangesloten, hoorde zijn le-
den uit over wat er allemaal niet 
zou deugen. Dat leverde een lange 
lijst grieven en bezwaren op en de 
slotconclusie: het Duitse spoor-
vervoer verkeert in een ‘desolate’ 
toestand.

Die conclusie is maar ten dele ge-
rechtvaardigd, kunnen we aan de 
hand van de prognoses van het Bun-
desamt für Güterverkehr (BAG) 
vaststellen. Zeker, deze modaliteit 
behoort dit jaar en de komende 
twee jaar tot de geringste groeiers. 
Ze zal verder marktaandeel verspe-
len aan het wegvervoer. Er is echter 
een belangrijke uitzondering. Het 
gecombineerd vervoer, waarbij trai-
lers en wissellaadbakken voor een 
deel van het traject met de trein 
worden vervoerd, is de komende ja-
ren volgens de BAG-voorspellingen 
juist veruit de sterkste groeier.
Voor het lopende jaar komen de on-
derzoekers van consultant TCI 
Röhling, die de cijfers voor het BAG 
op een rijtje zetten, voor het combi-
vervoer uit op een volumegroei van 
2,4%. Daar steken het wegvervoer 
(+0,9%), de binnenvaart (+1%) en 
het buisleidingvervoer (+0,6%) 
maar mager bij af. Volgend jaar mag 
het combivervoer opnieuw op een 
groei van 2,4% rekenen en in het 
jaar daarna zelfs op 3% groei. Per-
centages die door de andere moda-
liteiten in de verste verte niet wor-
den gehaald.

Daling bulkvervoer
Het is natuurlijk jammer dat ge-
combineerd transport maar onge-
veer een kwart uitmaakt van het to-
tale goederenspoorvervoer. Dat 
verliest de laatste jaren terrein door 
de geleidelijke daling van het bulk-
vervoer van onder meer erts en ko-
len. Voor het gehele spoorvervoer 
wordt uitgegaan van een groei van 
0,1% dit jaar, gevolgd door 0,2% vol-
gend jaar en een nulgroei in 2018. 
De terreinwinst die met combiver-
voer wordt geboekt, gaat weer ver-
loren doordat het spoor voor een 
belangrijk deel op die bulklading is 
aangewezen.
Daardoor komt het VDV-rapport 
tot die conclusie: ‘desolaat’. Meer 
dan zes op de tien ondervraagden 
spreken van een slechte tot zeer 
slechte situatie. Slechts 22,6% voor-
ziet dat het spoor de komende jaren 
marktaandeel zal winnen op andere 
modaliteiten. De helft voorziet 
stagnatie – een soort status quo in 
het landvervoer – en 28% denkt eer-
der aan een verdere teruggang.
De operators komen vervolgens 
met een litanie aan klachten. De 
concurrentie is zwaar en neemt nog 
toe. De infrastructuur is onder-
maats en volgens slechts 7% valt 
daarin verbetering te zien. Er is 
sprake van overregulering en bu-
reaucratie, waarvan andere modali-
teiten kennelijk minder last zouden 
hebben. De gebruikersvergoeding is 
te hoog en het wegvervoer zou veel 
minder aan infrastructuur betalen 
dan spoortransporteurs. Daarom 
zouden de tarieven van de ‘Maut’, 
de kilometerheffi  ng voor vrachtver-

steeg vorig jaar nog 1,4%, maar 
daalt dit jaar 0,1%, volgend jaar 
0,1% en het jaar erop 0,8%. Het 
transport van minerale oliepro-
ducten, dat vorig jaar 1,6% toenam, 
laat dit en volgend jaar een veel ge-
matigder groei van rond een kwart 
procent zien, om in 2018 1,4% te 
krimpen. Bij de chemische produc-
ten, waarvan het vervoer vorig jaar 
1,6% toenam, is er dit en volgend 
jaar een daling van rond een kwart 
procent en in 2018 een verdere 
krimp met 0,7%.
Vervoerders die het voor een be-
langrijk deel van deze ladingsoorten 
moeten hebben, gaan dus mindere 
tijden tegemoet. Dat geldt voor het 
wegvervoer enigszins, maar vooral 

keer in Duitsland, nog maar eens 
fl ink omhoog moeten. Nog een 
klacht: diesel is momenteel veel te 
goedkoop, en dat speelt het wegver-
voer in de kaart.

Genuanceerder
Het halfjaarlijkse rapport over het 
goederenvervoer van het BAG komt 
tot een veel genuanceerdere vast-
stelling. Wat het algemene spoor-
vervoer betreft noemt onderzoeker 
TCI Röhling het opmerkelijk dat de 
volumecijfers vorig jaar, ondanks de 
langdurige staking van machinisten 
die al in 2014 was begonnnen, aardig 
overeind bleven. Kennelijk wisten 
andere operatoren het productivi-
teitsverlies bij het door die staking 

getroff en Deutsche Bahn goed op te 
vangen. De binnenvaart daarente-
gen, die vorig jaar door lang aanhou-
dend laagwater werd getroff en, luk-
te het niet het eff ect daarvan in de 

rest van het jaar te compenseren. 
De volumes daalden met 3,1% en de 
transportprestatie in tonkilometers 
zelfs met 6,4.

Over de toekomst van het spoor 
moeten we realistisch zijn, vindt 
TCI Röhling. In het gehele landver-
keer (wegvervoer, spoorvervoer, 
binnenvaart en buisleidingtrans-

port) gaan de volumes in enkele 
belangrijke ladingcategorieën de 
komende jaren terug. Het volume 
van kolen, ruwe olie en aardgas 

Toestand spoorvervoer
maar gedeeltelijk ‘desolaat’
PROGNOSES  Gecombineerd vervoer wacht juist fl inke groei
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Ook met uw tweet in de 

krant? Met #NTnl springt u 

meer in het oog. Blijf op de 

hoogte en volg deze krant 

op twitter.com/ntnl

Weet jij al welke excursie je 

gaat bezoeken tijdens de 

#Wereldhavendagen? De 

#kaartverkoop is gestart! 

@Wereldhavendage 

Wij wensen de dames van 

Telstar veel succes dit 

seizoen! http://fb.

me/4VuI9im8c

@Beentjes_Trans 

Op 24 september worden de 

Ridders van 2016 gehuldigd. 

Kijk voor meer info op 

https://www.tvm.nl/

ridders-2016  

@tvmnl 

Gassen en dampen in 

containers, wat weet u 

ervan? Test uw kennis nu 

met ons nieuwe boek: 

http://buff.ly/1rjZ37Y

@MoeversNL 

Het http://bol.com fulfi l-

ment center in Waalwijk 

begint vorm te krijgen. 

Dronefi lmpje op https://

youtu.be/PZv9pAkvL38  

@maliniwitlox

4 jaar geleden realiseerden 

we Nederlands eerste 

#walstroom aansluiting. 

#duurzaam 

@StenaLine_NL 

Leuk fi lmpje over bijzondere 

stadsdistributie in Amster-

dam http://fb.me/UwR-

rwfHP @jaclei  

Brazil’s Top 15 Import 

Partners http://bit.

ly/1QmZcAn  pic.twitter.

com/fp0ViGeQaC

@GEODIS_FF 

 Veel onvrede over APMT2 

 CMA CGM versterkt terug 

in Vlissingen

 Maersk waarschuwt voor 

protectionisme VS

 Maersk Line boekt verlies 

van 151 miljoen dollar

 Containervaart ziet $ 50 

miljard aan omzet 

verdampen 

 Portbase werkt aan 

VGM-oplossing

 Ocean Three stopt ook 

laatste loop op Zeebrugge

nieuwsbladtransport.nl
Deze week onder andere: 

Meer nieuws kunt u 

vinden op

nieuwsbladtransport.nl

@NTNL

HTTP://

voor het spoor en de binnenvaart. 
Vooral bij de binnenvaart hakt dat 
erin, omdat gecombineerd vervoer 
bij deze modaliteit nog maar zo’n 
klein deel van het totale transport 
uitmaakt. Het spoorvervoer kan 
misschien iets gemakkelijker inspe-
len op de trend dat lading per ver-
voerde eenheid steeds hoogwaardi-
ger wordt en dat de bulkvolumes 
krimpen. In gecombineerd spoor-
vervoer zit immers de komende ja-
ren de groei.

Opleving
Terwijl Deutsche Bahn tobt met 
zijn grote divisie voor klassiek 
spoorvervoer, zien we bij operators 
in het container- en het gecombi-
neerd vervoer dit jaar een opleving. 
Hupac bijvoorbeeld transporteerde 
in de eerste zes maanden 12,3% 
meer opleggers, containers en wis-
sellaadbakken dan in dezelfde peri-
ode vorig jaar. Die groei was overi-
gens volledig te danken aan het 
vervoer door de Zwitserse Alpen, 
dat ruim 20% toenam. In Zwitser-
land kan worden geprofi teerd van 
de reeks tunnelprojecten die het 
land heeft uitgevoerd, waaronder 
de belangrijke Lötschberg-basis-
tunnel, en die dit jaar is bekroond 

met de opening van de Gotthard-
basistunnel.
Door de opkomst van het intermo-
dale vervoer is het marktaandeel 
van het spoor in het vervoer in en 
door Duitsland de laatste jaren niet 
noemenswaardig veranderd. In 
2014 had de goederentrein een aan-
deel van 5,5% in het landvervoer, in 
de jaren erna was dat 5,2%. Het aan-
deel van het wegtransport nam 
vooral toe ten koste van de binnen-
vaart. De vrachtauto was in 2014 
goed voor 83,7% van alle landtrans-

den ook voortvarend zal worden ge-
werkt aan uitbreiding van 
goederenspoorcorridors en aan-
passing van het spoor aan het mo-
derne 4-meterprofi el van met op-
leggers beladen wagons. De overslag 
zal bij steeds meer terminals wor-
den vergemakkelijkt door horizon-
tale laad- en losmethoden voor 
niet-kraanbare opleggers.

Knooppunten
Maar de Duitse regering geeft het 
spoorvervoer nog niet de prioriteit, 
klaagt het VDV. De geschiktmaking 
van het spoornet voor langere goe-
derentreinen schiet niet op, evenals 
de aanpak van de grote knooppun-
ten. Er is sprake van onderfi nancie-
ring door de overheid, waardoor 
spoorprojecten niet snel genoeg 
van de grond komen. Tevreden is de 
organisatie alleen over de corri-
doraanpak die tegenwoordig in 
zwang is, in plaats van dat telkens 
kleine stukjes spoor onderhanden 
worden genomen.
Maar voor heel wat ondernemers in 
het gecombineerde spoorvervoer is 
dat allemaal geen reden zich ‘deso-
laat’ te voelen. Er valt altijd iets te 
klagen, maar zo beroerd staan voor 
hen de zaken er niet voor.

Het combivervoer stevent dit jaar volgens de BAG-voorspellingen af op een groei van 2,4%. Foto: BASF

port, inmiddels is dat 84,1%. Deze 
groei deed zich ook voor in de pres-
tatie in tonkilometers. Daarin had 
het wegvervoer in 2014 een aandeel 
van 71,0%. Inmiddels is het opgelo-
pen tot 72,2%.
Het gecombineerde, meestal inter-
nationale, spoorvervoer door Duits-
land verkeert allerminst in een ‘de-
solate’ toestand, zoals het in 
opdracht van het VDV geschreven 
rapport het doet voorkomen. Deze 
deelmodaliteit heeft een prima toe-
komst voor zich, waarin in veel lan-

 2015 2016 2017 2018

Wegvervoer 1,9 0,9 0,3 0,1

Spoorvervoer 0,6 0,1 0,2 0,0

(Combiverkeer  2,4 2,4 3,0)

Binnenvaart -3,1 1,0 0,3 0,0

Buisleiding 3,3 0,6 0,5 0,3

Luchtvracht 0,1 0,9 1,8 2,0

Zeevervoer -2,7 1,1 1,3 1,3

Bron: BAG

ONTWIKKELING GOEDERENVERVOER, 
VERANDERINGEN IN PROCENTEN PER JAAR
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22 De Praktijk

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 
Technisch 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

ELEKTRISCH  Voltia brengt nieuw leaseconcept met bestelbusjes inclusief alle service naar Benelux 

Lawaai maken rondom stille  

Voltia levert behalve elektrische bussen ook alle diensten die nodig zijn om die te laten rijden. Foto: Voltia

punten en bijna 100.000 elektri-
sche voertuigen op de weg, veel 
gunstiger. Elektrisch rijden wordt 
hier actief gestimuleerd door de 
overheid. Onder meer via de Green 
Deal ZES (programma waarin 
overheid en bedrijfsleven samen-
werken aan een emissievrije be-
voorrading van stadskernen in 
2025, red.), waarbij wij ons vorige 
week hebben aangesloten. Boven-
dien is Nederland met 900.000 
lichte bestelwagens een echt bus-
jesland.’ 
 
Jumper en Maxi 
De nieuwkomer richt zich op grote 
en middelgrote bedrijven die actief 
zijn in de stads- en regiodistributie 
en veel bestelbussen in hun wagen-
park hebben. De la Fuente: ‘Dat 

ERIK STROOSMA 

Als het in Midden-Europa kan, 
moet het in Nederland helemaal 
lukken. Met die gedachte breidt 
Voltia zijn activiteiten uit naar de 
Benelux. Het bedrijf ontwikkelde 
een leaseconcept voor volledig 
elektrische bestelwagens waarbij 
het behalve bussen ook alle dien-
sten levert die nodig zijn om die 
te laten rijden. 
 
‘100% elektrische bestelwagens 
zijn relatief duur in aanschaf en het 
aanbod is nog zeer beperkt’, zegt 
Manolo de la Fuente, Benelux regi-
onal manager van Voltia. ‘Daar-
naast komt er een en ander bij kij-
ken als bedrijven besluiten daarop 
over te stappen. Ons model biedt 
voor al die punten een oplossing 
doordat we, als enige in Europa, 
elektrische bussen as a service aan-
bieden. Daarmee verlagen we de 
drempel om voor elektrisch te kie-
zen.’ Tegen een vast tarief per 
maand kunnen bedrijven niet al-
leen volledig elektrische bussen 
leasen bij Voltia, maar ook alle faci-
literende en ondersteunende dien-
sten afnemen die verbonden zijn 
aan elektrisch rijden. De la Fuente: 
‘Uit ons pakket kunnen klanten zelf 
de diensten kiezen waarvan zij ge-
bruik willen maken.’ Dat diensten-
pakket bestaat onder meer uit een 
online vlootbeheersysteem, verze-
kering, een 24/7 beschikbare klan-
tenservice, het leveren van laadin-
frastructuur en elektriciteit en het 
verzorgen van onderhoud en repa-
raties.

Marktleider
Eind mei presenteerde Voltia zich 
voor het eerst aan de Nederlandse 
markt bij het Fleetmanagement 
event in Rotterdam. Het bedrijf 
heeft hoge verwachtingen van Ne-
derland. ‘Eind volgend jaar willen 
we hier hetzelfde niveau bereiken 
als waar we nu in Oostenrijk, Tsje-
chië en Slowakije zitten’, aldus De 
la Fuente. In die landen biedt het 
van oorsprong Slowaakse bedrijf 
sinds 2011 zijn leaseconcept aan. 
‘Daar zijn we uitgegroeid tot 
marktleider op het gebied van 
elektrisch rijden en hebben we on-
der andere DPD en TNT als klant. 
In die landen was elektrisch rijden 
iets totaal nieuws en was er nauwe-
lijks infrastructuur. Toch is het 
daar een succes geworden. Als het 
in Midden-Europa kan, moet het in 
Nederland helemaal lukken. Hier 
is de situatie, met ongeveer 25.000 
openbare en semipublieke laad-

kunnen koeriersdiensten en post- 
en pakketbezorgbedrijven zijn, 
maar bijvoorbeeld ook bouw- en 
verhuisbedrijven. Wij kunnen hen 
voorzien van bestelwagens van 2 tot 
3,5 ton. In ons programma hebben 
we momenteel twee modellen 
waarmee we een brede doelgroep 
kunnen bedienen.’ Doordat in het 
beperkte e-busaanbod niets ge-
schikts te vinden was, besloot Voltia 
er zelf twee te ontwikkelen. Een op 
basis van de Citroën Jumper en een 
verhoogde en verlengde Nissan 
e-NV200, die het bedrijf aanbiedt 
onder de naam Maxi. De Jumper 
heeft een maximale actieradius van 
260 km. Dat aantal kan met behulp 
van een batterijwisselstation ver-
dubbeld worden. Het uiterste be-
reik van de Maxi is 100 km. Van bei-

de modellen zijn uitvoeringen met 
uiteenlopende laadruimtes en laad-
vermogens beschikbaar. Voltia kan 
op dit moment 300 bussen per jaar 
leveren en werkt aan uitbreiding 
van dat aantal. 

Volgens De la Fuente is een bedrijf 
dat meer dan 50.000 km per jaar 
rijdt met een e-bus van Voltia goed-
koper uit dan een onderneming die 

diezelfde afstand afl egt met een 
vergelijkbare dieselbus. Hij erkent 
dat de huidige lage dieselprijs niet 
in zijn voordeel werkt. ‘Deson-
danks blijft elektrisch rijden voor 
bedrijven die hun wagenpark wil-

len verduurzamen de beste oplos-
sing. De onderhoudskosten zijn 
veel lager, de voertuigen gaan lan-
ger mee en komen, doordat ze 

Boven de 50.000 km per jaar is 

elektrisch rijden goedkoper dan diesel. 
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Mondeal Cargo B.V.
Schagen 

Rechtbank Noord-Holland

  

Van Gils Logistics B.V.
Geertruidenberg

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  

Korendijk Logistics B.V.
Oud Gastel

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

  

Nieuw Logistiek Management
Breda

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

 

Bruger Special Services B.V.
Doetinchem

Rechtbank Gelderland

 

Dispack Logistics B.V.
Dongen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Nedexco Logistics B.V.
Rilland

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Internationaal Transportbedrijf A. 
Dekker En Zn. B
Dongen 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant
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Voormalig 

algemeen 

directeur Henk 
Kammeraat van 

UPS Nederland 

is het nieuwe 

hoofd Collecti-

ons & Delivery 

Europa geworden bij de Duitse 

expediteur DB Schenker. Kammer-

aat vertrok dit voorjaar verrassend 

bij UPS Nederland na onder meer 

vier jaar leiding te hebben 

gegeven aan de landendivisie.  

Mark van Onna trekt zich terug 

als directeur van Port of Twente, 

het regionale samenwerkingsver-

band van bedrijven in de sectoren 

transport en logistiek. Van Onna, 

die een van de aanjagers van Port 

of Twente was en er sinds 2013 

fulltime als directeur werkte, is 

van mening dat zijn taak er op zit.

PERSONALIA

Bent u iemand? nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

Bent u iemand? www.nieuwsbladtransport.nl/service/personalia

KEY ACCOUNTMANAGER 
LOGISTIEK & PAKKETTEN
Het is jouw uitdaging branche-

plannen op te stellen en uit te 

voeren. Heb jij ervaring in de 

logistieke branche en weet jij het 

logistieke proces van onze klanten 

te optimaliseren? 

PostNL
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Hoofddorp

ALLROUND EXPEDITEUR 
Voor de afdeling Customer 

Service van OOCL Logistics, een 

onafhankelijke en neutrale 

logistieke dienstverlener die 

wereldwijd opereert. 

OOCL Logistics 
Opleidingsniveau: mbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Rotterdam

TEAMLEIDER LOGISTIEK 
Als teamleider geef je leiding aan 

een team met vijftien medewer-

kers. Je hebt een coachende 

manier van leidinggeven en vindt 

persoonlijke ontwikkeling van je 

team belangrijk. 

Speksnijder Transport 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Bodegraven

EXPEDITEUR M/V 
Het ondersteunen en mede 

uitvoering geven aan het 

expediëren van wegtransport, 

lucht- en zeevrachtzendingen 

naar wereldwijde bestemmingen. 

Seaplane BV 
Opleidingsniveau: hbo

Werkverband: fulltime

Locatie: Nijmegen

VACATURES

nieuwsbladtransport.nl/informatie/mensen

bussen   

emissievrij zijn en geen geluid pro-
duceren, in veel gemeenten in aan-
merking voor subsidie- en voor-
keursregelingen. Daarbij is de 
elektriciteitsprijs die grote en mid-
delgrote bedrijven betalen vaak 
laag, waardoor een bestelwagen 
met een actieradius van 200 km al 
voor 3 euro opgeladen is. Daar-
naast is het economisch aspect niet 
het enige argument om over te 
stappen. Duurzaamheid staat bij 
veel bedrijven hoog op de agenda. 
Is het niet uit idealisme, dan is het 
wel om zich positief te onderschei-
den. Verder neemt natuurlijk de 
druk vanuit de markt en overheid 
om duurzamer te vervoeren steeds 
meer toe. Zo worden CO2-neutrale 
transportoplossingen bijvoorbeeld 
steeds vaker gavraagd bij het aan-

besteden van schoonmaak-, bouw- 
en onderhoudswerkzaamheden.’ 
 
Implementatieprogramma 
Voordat Voltia bussen afl evert bij 
een bedrijf, worden eerst de chauf-
feurs getraind die daarin gaan rij-
den. ‘Daarmee garanderen we dat 
de bestelwagens goed gebruikt wor-
den. Die training maakt deel uit van 
ons implementatieprogramma. Dat 
bestaat uit vier stappen. Eerst ma-
ken we een analyse van het zoge-
noemd elektrisch bestelpotentio-
neel, daarna een op maat gemaakt 
implementatieplan voor de komen-
de vier jaar, vervolgens implemen-
teren we elektrisch rijden as a ser-
vice in het bedrijf en tenslotte 
monitoren we de doelstellingen aan 
de hand van analyses en rapporta-

ges van de operationele resultaten, 
met milieurapportages en door het 
implementatieplan te actualiseren.’ 
Klanten die het concept afnemen 
heeft Voltia nog niet in de Benelux. 
‘Met verschillende geïnteresseerde 
partijen lopen gesprekken. Dit soort 
beslissingen wordt niet in één dag 
genomen. Daar wordt goed over na-
gedacht en dat kost tijd.’ Om Voltia 
en zijn elektrische besteloplossing 
onder de aandacht te brengen is het 
bedrijf druk bezig met, zoals De la 
Fuente het omschrijft, lawaai ma-
ken. ‘We benaderen bedrijven, zoe-
ken de media op, nemen deel aan 
beurzen, zoals in oktober aan Eco-
mobiel, en stellen aan pers en be-
drijven bussen ter beschikking voor 
proefritten. Ondanks dat Neder-
land een koploper is op het vlak van 
elektrisch rijden, zijn er nog heel 
wat mensen en bedrijven die hier 
geen ervaring mee hebben. Hen 
overtuig je het beste door hen in de 
voertuigen te laten rijden.’
 
Naamsverandering 
In de korte tijd dat Voltia in de Be-
nelux actief is, maakte het bedrijf al 
twee grote veranderingen door. Zo 
verhuisde de onderneming van Am-
sterdam naar Den Haag en werd de 
oorspronkelijke naam, GreenWay 
Operator, gewijzigd in Voltia. Met 
name dat laatste lijkt niet gunstig 
als je net iets nieuws in de markt aan 
het zetten bent. De la Fuente blijft 
daar nuchter onder. ‘Ik heb twaalf 
jaar bij PostNL gewerkt. In die peri-
ode veranderde dat bedrijf drie keer 
van naam. Ook bij mijn vorige werk-
gever, Broekman Logistics, maakte 
ik een naamsverandering mee. Wat 
dat betreft ben ik wel wat gewend. 
Van een local hero in Midden-Euro-
pa willen wij een Europese speler 
worden. Daar hoort een andere 
naam bij. Daarom heten we nu in de 
markten waar we sinds kort actief 
zijn, de Benelux en Duitsland, en al-
leen bestelwagens as a service aan-
bieden Voltia. In Midden- en Oost-
Europa is GreenWay een begrip. 
Daarom blijft die naam daar ge-
handhaafd. Bovendien houdt het 
bedrijf zich daar, behalve met be-
stelwagens, vooral bezig met de 
aanleg van elektrische infrastruc-
tuur.’ Verschil zit er in de diverse ge-
deelten van Europa ook in de rede-
nen die klanten aanvoeren om te 
kiezen voor Voltia. De la Fuente: 
‘Een onderneming in Tsjechië of 
Slowakije zag ons concept als een 
ideaal middel om een einde te ma-
ken aan de diefstal van diesel. Dat 
argument verwacht ik hier niet te-
gen te komen.’
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Rolf Habben Jansen, CEO van 
Hapag-Lloyd, in Manager Magazin.

Het kan niet 
verder gaan met 
continu investeren 
zonder echt geld te 
verdienen.

QUOTE VAN DE WEEK
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Om de zoveel jaar is het tijd voor een heroriëntatie. Een con-
cern moet bijvoorbeeld op zoek naar diversifi catie, naar verbre-
ding. Het moet nieuwe markten aanboren, omdat de bestaande 
markten tekenen van verzadiging vertonen. Het moet geo-
grafi sch expanderen om voor wereldwijd opererende klanten 
interessant te blijven. Er volgen dus overnames. Dat sommige 
citroenen daarna knollen blijken en er katten uit zakken komen 
gekropen, wordt voor lief genomen.
Vaak komt er, enkele ‘CEO’s’ later, een nieuwe, frisse kijk op 
de structuur van het concern. Te veel onderdelen vertonen te 
weinig synergie. De nadruk komt dus te liggen op ‘focus’. In de 
‘board’ worden brillen met ‘focus’ opgezet en wat daarbuiten 
valt, wordt, als waren deze kampeermesjes en –vorkjes kost-
baar tafelzilver, opgepoetst voor de verkoop aan een ander con-
cern, dat op zoek is naar verbreding en geografi sche expansie.

Philips bijvoorbeeld heeft jarenlang van op dividend gefocuste 
aandeelhouders moeten horen dat de som der concernonder-
delen lager was dan het bedrag dat die onderdelen, bij verzelf-
standiging of verkoop, samen zouden opbrengen. De groep 
vernietigde per saldo meer waarde dan er dankzij ‘synergie’ 
werd gecreëerd. Zowel in moderne scheerapparaten als in scan-
ners voor medische doeleinden gaan chips. Maar waarom zou 
je de productie van beide binnenboord houden en, trouwens, 
ook inpandig een chipsmachinefabrikant handhaven? Dat kost 
maar ‘focus’.

Dit industriële evolutieproces is goed vergelijkbaar met de na-
tuur. Er zijn dieren die afscheid hebben genomen van een deel 
van hun, of zelfs alle, ledematen, omdat ze niet meer dienstig 
waren aan het doel van het totale organisme. Andere ontwik-
kelden sonar als grote verbetering in vergelijking met ogen. Die 
drastische ingrepen kunnen miljoenen jaren duren, maar in het 
menselijke bedrijfsleven gaan er soms maar enkele jaren over-
heen, omdat een ‘board’ nu eenmaal geen eeuwen kan wachten.

Dat A.P. Møller-Maersk zich nu splitst in een energie- en een 
logistieke divisie verbaast weinigen. Beide activiteiten lijden 
onder de lage olieprijs en de beroerde lijnvaarttarieven. Eerder 
deden de Denen de supermarkten al de deur uit. De verkoop 
van vlees, groente, kaas, brood en ‘øl’ heeft weinig synergie met 
de opsporing van olie en gas. Maar sluit niet uit dat Maersk 
over tien jaar, na een nieuwe heroriëntatie, een bod uitbrengt 
op Spacex, omdat het verlegen zit met de lijnvaartmiljarden.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Deense varifocus

De haven van Cuxhafen gaat over 
een paar weken een nieuw leven te-
gemoet. Dan wordt de nieuwe mul-
tipurpose-terminal in gebruik geno-
men, uitgerust met drie ligplaatsen 
aan een kademuur van 1000 meter 
lengte, voor diepstekende schepen 
met een diepgang van 17,5 meter. Er 
zijn twee ro/ro-steigers en facilitei-
ten voor het laden en lossen van 
containers en stukgoed. De termi-
nal beschikt verder over 40 hectare 
grond.

50 miljoen
De nieuwe suprastructuur heeft een 
waarde van 50 miljard Duitse mark. 
De terminal is eigendom van stu-
wadoor Cuxport Seehafen-Dienst-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Zonnige toekomst Cuxhafen
31 augustus 1996

leistungs GmbH. De deelstaat 
Nedersaksen heeft 225 miljoen 
mark in de wederopbouw van Cux-
hafen gestoken. Het afgelopen jaar 
bedroeg de overslag 1,6 miljoen ton. 
De regering van Nedersaksen ver-
wacht binnen afzienbare tijd een 
verdubbeling. 

Geschiedenis
Cuxhafen kent een wisselvallige ge-
schiedenis. Tot in de jaren zestig 
was Cuxhafen met Bremerhafen het 
belangrijkste centrum van de Duit-
se visoverslag. In de jaren zeventig 
zette de neergang in, met een sterk 
oplopende werkloosheid als gevolg 
van de eenzijdige economische 
structuur van de regio.

Nogg nnieeett ooonline?

PRRRROOOOEEEF www.nieuwsbladtransport.nl/probeer

5 wekenvoor slechts
€15,-

Ook ontving het bedrijf subsidie 
van de Europese Unie en de Britse 
overheid. Daarnaast investeerde 
Bruce Dickinson, de frontman van 
popgroep Iron Maiden en fervent 
piloot, in het project. 
Het bedrijf plant later dit jaar een 
beursgang om nog eens 36 miljoen 
euro op te halen, nodig voor de 
commercialisering van het lucht-
schip.
Volgens Stephen McGlennan, CEO 
van HAV, zouden er over vijf jaar al 
honderd Airlanders in de lucht kun-
nen hangen, en hij gelooft dat er nog 
een mogelijke vraag is naar duizend 
exemplaren. Het luchtschip kan ge-
bruikt worden voor zowel transport 
als toeristische doeleinden, net als 
voor noodhulp bij rampen.

MELS DEES

Het onderwerp blijft tot de ver-
beelding spreken: zeppelins. 
Steeds weer zijn er partijen die in 
de wederopstanding van deze 
luchtschepen geloven. Deze keer 
is het Hybrid Air Vehicles.
 
Veel nieuwe plannen voor lucht-
schepen blijven toekomstdromen, 
maar Hybrid Air Vehicles (HAV) liet 
zijn Airlander 10 inmiddels een 
proefvlucht maken – en die slaagde. 
De Airlander is gemaakt van ultra-
lichte koolstofvezel. Vier motoren 
zorgen voor de aandrijving en het 
geheel is gevuld met helium.
De Airlander is inmiddels vooral be-
kend onder de koosnaam ‘vliegende 

kont’, vanwege het bijzonder bolle 
ontwerp van het luchtschip, dat bij-
na 100 meter lang is en 50 ton lading 
kan vervoeren.
Vliegen kan de vliegende kont tot 
een hoogte van 4900 meter en be-
mand kan hij vijf dagen in de lucht 
blijven. Zonder bemanning zelfs 
twee weken. De maximumsnelheid 
van de bibs is 146 kilometer per uur.

Iron Maiden
Oorspronkelijk werd het luchtschip 
gemaakt voor de Amerikaanse de-
fensie. Daar werd het project echter 
geschrapt in 2013 vanwege bezuini-
gingen. HAV ging door, en wist in 
twee crowdfunding-rondes 3,4 mil-
joen pond (3,8 miljoen euro) op te 
halen voor verdere ontwikkeling. 

LUCHTSCHIP  Bolle zeppelin gebouwd met steun van Iron Maiden

Over vijf jaar zouden er honderd van deze Airlanders operationeel kunnen zijn. Foto: Hybrid Air Vehicles

Proefvlucht met kont
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