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VOORWOORD

Als we vanuit de redactieruimte, aan de Rotterdamse Maasha-
ven, naar buiten kijken zien we de vrijwel complete nautische 
wereld aan ons voorbijtrekken: rechts het World Port Center, 
daarachter regelmatig grote cruiseschepen en natuurlijk de 
nodige binnenschepen. 

Toen het idee ontstond om een speciale editie helemaal te 
wijden aan het thema scheepvaart, stond voor ons vast dat 
zoveel mogelijk aspecten van de maritieme wereld aan de orde 
moesten komen – en aangezien die maritieme sector bepaald 
breed is te noemen, groeide deze uitgave al snel uit tot een fors 
pak papier. Naast de lijnvaart (met berichten over overnames 
én fi nanciële resultaten), besteden we ook aandacht aan onder-
werpen die wellicht in onze kolommen wat minder vaak aan de 
orde komen: cruisevaart bijvoorbeeld. Ook die schepen betalen 
‘gewoon’ havengeld en leveren een bijdrage aan het maritieme 
cluster van Nederland. Een ander onderwerp dat beslist aan-
dacht verdiende, was het toenemende gebrek aan stageplaatsen 
voor studenten van nautische opleidingen.  

Geen scheepvaart zonder natte infrastructuur. Nadat we eerder 
al uitgebreid schreven over de nieuwe sluizen in IJmuiden en 
Terneuzen, besteden we nu aandacht aan een kunstwerk dat 
van belang is voor het achterland: de bouw van een derde sluis-
kolk in de Beatrix-sluizen in Nieuwegein. 

Natuurlijk duiken we in de wereld van de binnenvaart en de 
off shore, maar we tonen ook dat de roeiers in de Rotterdamse 
haven meer doen dan het afmeren van schepen: ze bouwen op 
de eigen werf vaartuigen voor zichzelf én anderen.

Twee grote interviews geven een duidelijk beeld van de scheep-
vaart in Nederland: het interview met Allard Castelein, CEO 
van het Havenbedrijf Rotterdam (pagina 6) en een gesprek 
met Tineke Netelenbos, voorzitter van de Koninklijke Vereni-
ging van Nederlandse Reders (KVNR) – op pagina 10. Beide 
aanvoerders geven een duidelijk beeld van de dynamiek in de 
maritieme sector. Een dynamiek die we met u hopen te delen 
op de 40 pagina’s die deze uitgave telt.

Zelfs de rubriek Marge staat in het teken van schepen, maar in 
dit geval luchtschepen. Zeppelins 2.0 – te bouwen in Rotter-
dam. Dat dan weer wel.

MELS DEES
redactie@nieuwsbladtransport.nl

Nautische dynamiek
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INTERVIEW  JOEP SCHENK, HISTORICUS

EDO BEERDA

Dat het Ruhrgebied na 1900 Euro-
pa’s industriële krachtpatser 
werd, is in hoge mate te danken 
aan Rotterdam. Andersom dank-
te Rotterdam zijn succes als bulk-
goederenhaven aan de Ruhrin-
dustrie. Ondernemers speelden 
daarin een sleutelrol. De onder-
linge afhankelijkheid was niet 
vanzelfsprekend, aldus histori-
cus Joep Schenk in zijn proef-
schrift ‘Havenbaronnen en Ruhr-
bonzen’, waarop hij 19 november 
promoveerde aan de Erasmus 
Universiteit. 

Hoezo heeft Rotterdam zijn succes 
aan het Ruhrgebied te danken? 
Het Ruhrgebied raakte eind negen-
tiende eeuw steeds meer afhankelijk 
van overzeese ertsen en moest zijn 
overproductie aan steenkool kwijt. 
Rotterdam werd daarvoor de im-
port- en exporthaven. Al in 1905 
werd 60 tot 70% van al het ruwijzer 
in het Ruhrgebied geproduceerd met 
door Rotterdam ingevoerd ijzererts. 
Omgekeerd bestond toen 25 tot 30% 
van de totale Rotterdamse overslag 
uit ijzererts. De onderlinge afhanke-
lijkheid bij steenkooloverslag kwam 
later, maar vlak voor de Eerste We-
reldoorlog werd jaarlijks zo’n 5 mil-
joen ton kolen naar Rotterdam ver-
voerd via de Rijn. Heel belangrijk, 
want dat verschafte de haven de uit-
vracht waaraan het ontbrak.

We horen altijd dat Rotterdam al-
les te danken heeft aan zijn geogra-
fi sche ligging. Dat klopt dus niet?
Algemeen wordt aangenomen dat 
dit heel vanzelfsprekend is, maar 
vóór 1900 is het beeld totaal anders. 
De Rijn was moeilijk bevaarbaar. De 
Nieuwe Waterweg werd opgeleverd 
in 1872, maar had nog jarenlang pro-
blemen met verzanding, waardoor 
schepen er niet volgeladen doorheen 
konden. Rond 1885 ging hij wel func-
tioneren. Niet minder belangrijk is 
de ontwikkeling in het achterland. 
Handelaren in Ruhrkolen richtten 
zich vooral op het spoor en ook de 
stad investeerde in voorzieningen 
voor overslag op treinen. Zonder 
succes: de Duitsers konden net zo 
goed een trein uit Antwerpen ne-
men. Toen de Rijn rond 1890 door 
grote waterbouwkundige werken 
goed bevaarbaar werd, kwam de om-
mezwaai. De concurrentie tussen 
Rijnschippers groeide snel en een 
schaalvergroting in de Rijnvaart 
volgde. Het gevolg was een dusdani-
ge daling van de transportkosten 
voor ertsen en kolen, dat het spoor 
de slag verloor. 

De titel van uw proefschrift sugge-
reert dat hoge heren in het Ruhrge-
bied en Rotterdam beslissend wa-
ren. Was het een een-tweetje tussen 
machtige notabelen?
De Ruhr kolenmaatschappijen had-
den zich verenigd in een kartel dat 
de kolenverkoop organiseerde via 

de spoorwegen. Met de spoorbe-
heerder spraken ze jaarprijzen af. 
Toen het Rheinisch-Westfälisches 
Kohlen-Syndikat in 1903 enkele 
mijnbouwmaatschappijen aan de 
Rijn opnam, breidde de vloot van de 
Boven-Rijn zijn activiteiten stroom-
afwaarts uit. Het alleenrecht om in 
Nederland steenkool te verkopen 
had het Duitse syndicaat gegeven 
aan de Steenkolen Handels Vereeni-
ging (SHV). Toen de Rijnvloot zijn 
activiteiten uitbreidde, klopten de 
Ruhrbonzen voor het overladen op 
zeeschepen aan bij een oude beken-
de: SHV-directeur Daniel George 
van Beuningen. Die pakte het met 
groot succes aan. Dankzij de garan-
ties van machtige mensen uit het 
Ruhrgebied wist hij de Engelse ko-
len weg te concurreren. Hij kon 
zonder veel risico de noodzakelijke 
grootschalige investeringen doen in 
mechanisering van de Rotterdamse 
kolenoverslag. Hij werd daardoor 
koning van de bunkerkolen en de 
grootste expediteur van de haven.

Welke les kunnen we hieruit leren? 
Dat je goed op de hoogte moet zijn 
van wereldwijde ontwikkelingen 
voor je ingrijpende besluiten neemt. 
Havens lopen vaak een beetje ach-
ter de feiten aan. In 1872 investeer-
de de gemeente met banken en on-
dernemers als Lodewijk Pincoff s 
nog fors in de haven van Feijenoord. 
Maar die was sterk gericht op door-
voer via het spoor, en dat was in tien 
jaar achterhaald. Hetzelfde geldt 
voor investeringen in de jaren ’90 in 
mechanisering van erts- en kolen-
overslag. Weer was alles gericht op 
het spoor. Muller & Co heeft er zes 
jaar gebruik van gemaakt en daarna 
het contract opgezegd, want inmid-
dels ging alle transport via de Rijn. 
Er was totaal geen rekening gehou-
den met de potentie van de rivier als 
transportweg. Aanleg van de Rijn- 
en Waalhavens was een schot in de 
roos, maar over het algemeen heeft 
een havenautoriteit onvoldoende 
invloed op ontwikkelingen in voor- 
en achterland. 

Is de Betuwelijn een vergelijkbare 
misser als die van eind 19de eeuw? 
Een grappige vergelijking. Aanleg 
van de Betuwelijn was ook een 
enorme investering. En ook daar 
bleek hoe belangrijk goede afspra-
ken en partnerschappen met Duitse 
autoriteiten en investeerders zijn. 
Als je van tevoren niet weet of zij 
ook hun deel aanleggen, kun je het 
beter laten. Wat dat betreft had Van 
Beuningen het beter voor elkaar. 

Het promotieonderzoek van Joep 
Schenk maakt deel uit van onderzoeks-
project A Rhine Economy, 1850-2000 
van de Erasmus School of History, 
Culture and Communication. 

Havenbaronnen en Ruhrbonzen 
bepaalden Rotterdams succes
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GERT VAN HARSKAMP

Containercarriers kunnen mil-
jarden besparen op het vervoer 
van lege containers. Boston Con-
sulting Group (BCG) begint daar-
om met een ‘datingsite’ die lege 
zeecontainers aan elkaar koppelt.

Uit onderzoek van het Amerikaanse 
adviesbureau blijkt dat het vervoer 
van een lege container gemiddeld 
tussen de 300 tot 500 dollar kost 
voor een middelgrote containercar-
rier. De hele containervaart is vijf-
tien tot twintig miljard dollar per 
jaar kwijt aan het verplaatsen van 
lege containers op verschillende 
lijndiensten, aldus BCG. Dat is goed 
voor de uitstoot van negentien mil-
joen ton aan co2. 
De consultant heeft verder bere-
kend dat de containervaart inclusief 

containerverhuurbedrijven, inter-
modal vervoerders en expediteurs 
hier gemakkelijk tussen de 25 en 
30% van de transportkosten kan be-
sparen via een nieuw digitaal plat-
form, de BCG XChange. Hierbij kan 
rederij A containers wisselen met 
rederij B, waardoor beide kosten 
kunnen besparen op het vervoer 
van een lege container. ‘Hoe meer 
carriers beschikbaar zijn, hoe groter 
de kans op een match’, aldus Ulrik 
Sanders, het mondiale hoofd van 
BCG transport en logistiek in Ko-
penhagen. ‘Het is een soort Tinder 
app, Tinder voor containers.’ 

Onbalans
Het noodzakelijke vervoer van lege 
zeecontainers is rederijen al jaren 
een doorn in het oog. Het probleem 
wordt veroorzaakt door de onba-
lans op verschillende vaarroutes, 

LEGE ZEECONTAINERS

‘Tinder’ moet miljarden besparen
die op sommige services wel 80-20 
is. De containervaart is er nooit in 
geslaagd een oplossing te vinden 
voor het probleem, omdat de mees-
te rederijen huiverig zijn informatie 
uit te wisselen over hun netwerken 
met de concurrentie. 
Boston Consulting Group verwacht 
een oplossing te hebben gevonden 
door als onafhankelijke en neutrale 
partij de verantwoordelijk en regie 
te nemen voor het containerplat-
form. Daarmee moet de angst uit de 
markt worden weggenomen dat bij 
de gegevensuitwisseling vertrouwe-
lijke data bij rivaliserende contai-
nercarriers belanden. 
Volgens BCG wordt XChange mo-
menteel al getest bij een groep van 
twintig toprederijen en verhuurbe-
drijven. Wat de bevindingen zijn 
van deze eerste experimenten is 
nog onduidelijk.  

Hij stelt voorts dat er in de gesprek-
ken van het afgelopen jaar ‘ontzet-
tend veel’ is bereikt en dat de bon-
den uit het overleg zijn ‘weggelopen’. 
Volgens hem  zijn er vier maatrege-
len ‘geïdentifi ceerd’ om te voorko-
men dat werknemers overtollig ra-
ken (zie interview pag. 6). 
‘Bedrijven zijn bereid over en weer 
personeel in en uit te lenen, ze wil-
len een behoedzaam personeelsbe-
leid voeren, er worden werknemers 
ingezet op de nog aan te leggen in-
terne baan en ze stemmen in met 
deeltijdwerk voor senioren.’ Caste-
lein spreekt zelf van een ‘fantasti-
sche uitkomst’. Hij beschouwt het 
overleg dan ook niet als mislukt en 
wil de gemaakte afspraken verder 
uitwerken.

Uitwijken
Stam zegt in het pamfl et niet van 
plan te zijn om stakingen van tevo-
ren aan te kondigen, omdat schepen 
dan op voorhand zullen uitwijken 
naar andere havens. De bonden 
houden vast aan de voorspelling dat 
vanaf 2017 tussen de 200 en 800 van 
de ruim 3500 banen in de Rotter-
damse containersector verdwijnen. 
Volgens CNV-bestuurder Albert 
van Damme is er 50 miljoen tot 60 
miljoen euro nodig voor maatrege-
len om dat banenverlies op te van-
gen. De leden van die bond stem-
men later deze week over eventuele 
acties.

ROB MACKOR

De leden van FNV Havens hebben 
zoals verwacht ingestemd met 
een voorstel om actie te gaan voe-
ren tegen dreigend banenverlies 
in de Rotterdamse containersec-
tor.
 
Daarmee komt een slepend confl ict 
tussen de bonden en de container-
bedrijven in een nieuw stadium. Ze 
hebben onder leiding van topman 
Allard Castelein van het Havenbe-
drijf ruim een half jaar lang onder-
handeld over oplossingen om toe-
komstige ontslagen te voorkomen, 
maar dat overleg mislukte twee we-
ken geleden.
Bestuurder Niek Stam van FNV Ha-
vens dreigde daarop met het organi-
seren van driedaagse stakingen in 
december en januari. Die worden 
niet genoemd in het pamfl et, dat 
deze week na afl oop van een zoge-
noemde driekwartvergadering werd 
verspreid. Daarin staat alleen dat 
het actiecomité volgende week bij 
elkaar komt om tot een actiedraai-
boek te komen. ‘Dat is niet eenvou-
dig, maar dat gaat natuurlijk luk-
ken’, laat de bond weten.

Breekpunt
Breekpunt in het confl ict lijkt de 
reikwijdte van het beoogde akkoord 
te zijn. De betrokken terminalbe-
drijven (ECT, APMT en RWG) en 

het Havenbedrijf willen de werking 
beperken tot de Maasvlakte, de 
bonden eisen dat die wordt uitge-
breid tot de hele haven. Ook bedrij-
ven in het Waal/Eemhavengebied 
als RST en Uniport zouden ermee 
moeten instemmen.
Castelein noemt die eis ‘niet reëel’. 
Hij stelt dat het uitganspunt van het 
containerberaad is om oplossingen 

te vinden voor mogelijk banenver-
lies bij de bestaande terminals op 
Maasvlakte 1 als gevolg van de ope-
ning van de nieuwe geautomatiseer-
de terminals op Maasvlakte 2. Hij 
zegt verder  bedrijven niet te kun-
nen dwingen om mee te doen: ‘Ik 
kan niet tegen bedrijf X of Y zeggen: 
U moet aan tafel en moet instem-
men met die en die afspraken.’

FNV-bestuurder Niek Stam dreigt met driedaagse stakingen. Foto: FNV Havens

ROTTERDAM  Bonden voeren druk op containerterminals na mislukt overleg op

Acties weer een stap dichterbij

In een eerder stadium eisten de 
bonden een werkgelegenheidsga-
rantie voor de hele sector tot 2025. 
In het pamfl et wordt die eis niet 
met zoveel woorden herhaald. Cas-
telein heeft die eerder ‘niet van deze 
tijd’ genoemd. Hij wijst erop dat de 
meeste cao’s in de containersector 
al een werkgelegenheidsgarantie 
tot 2017 of 2019 kennen.

In het overleg onder leiding van 
Castelein hebben de containerbe-
drijven erkend dat het verschuiven 
van lading van de bestaande naar de 
nieuwe terminals tot verlies van 
werkgelegenheid kan leiden. Ze 
hebben ook ingestemd met de toe-
passing van een door bureau
Berenschot ontwikkeld ‘dynamisch
rekenmodel’, waarmee de ontwik-
keling van de werkgelegenheid in de 
sector op de voet wordt gevolgd. 
Dat laat zien dat op zijn vroegst in 
2017 verlies van werkgelegenheid 
valt te verwachten.

Nieuwsblad Transport is een uitgave van

Paul Krugerstraat 181, 3072 GJ  Rotterdam

Postbus 200,  3000 AE  Rotterdam 

T.  01o 280 10 00   F. 010 280 10 05

nieuwsbladtransport.nl

DRUK
Wegener Nieuwsdruk Gelderland

© 2015 NT Publishers B.V. Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opge  sla gen in een geautomatiseerd gegevensbestand, 

of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever.

COLOFON

MANAGING DIRECTOR
michel.schuuring@ntpublishers.nl

PUBLISHING MANAGER
arie.van.dijk@ntpublishers.nl

HOOFDREDACTEUR
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

EINDREDACTIE PRINT
job de kruiff

eindredactie@nieuwsbladtransport.nl 

EINDREDACTIE ONLINE
nathalie.montfoort@nieuwsbladtransport.nl

REDACTIE
redactie@nieuwsbladtransport.nl

rob.mackor@nieuwsbladtransport.nl

   havens, maritiem en spoor

folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

   wegvervoer, binnenvaart en economie

john.versleijen@nieuwsbladtransport.nl 

   luchtvracht en expeditie

gert.van.harskamp@nieuwsbladtransport.nl 

   lijnvaart

tobias.pieffers@nieuwsbladtransport.nl 

   scheepvaart en offshore

VORMGEVING
edward ouwerkerk / barry hage

studio@ntpublishers.nl

MANAGER OPERATIONS
frank.van.hal@ntpublishers.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
T. 010 280 10 25   

F. 010 280 10 05

verkoop@ntpublishers.nl

KLANTENSERVICE
Voor de prijzen van de verschillende 

abonnementen op de print- en online-uitingen 

van Nieuwsblad Transport, het NT-membership 

en de aantrekkelijke bedrijfsabonnementen 

vindt u alle informatie op www.nieuwsblad-

transport.nl/service/abonneren. Of neem 

contact op met onze klantenservice: 

010 280 10 16, Fax: 010 280 10 05, 

customerdesk@ntpublishers.nl

TRAFFIC
traffi c@ntpublishers.nl

OFFICE MANAGEMENT
T. 010 280 10 00   

F. 010 280 10 05

MAINPORT MAIL
T. 010 280 10 30   

F. 010 280 10 05

mpm@mainportmail.nl

petra.glansdorp@mainportmail.nl

minouschka.schouten@mainportmail.nl

De bond zal de 

stakingen niet 
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Met grote verslagenheid ontvingen wij op 15 oktober jl. het
bericht van het overlijden van onze collega

Yvonne heeft vanaf 1983 voor onze firma gewerkt. Wij zullen haar  
blijven herinneren als een zeer betrokken en gemotiveerde collega. 
Haar korte ziekbed heeft ons allemaal diep geraakt. Alle collega’s bij 
MACS zullen haar inzet en warme persoonlijkheid erg gaan missen.

Onze gevoelens en gedachten gaan uit naar de familie. 
Wij hopen dat zij de kracht en sterkte vinden om dit grote verlies

te dragen.

MACS Benelux BV / Rotterdam
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Sneller. Het is een woord dat hij regelmatig 
laat vallen. Maar de werkelijkheid is com-
plex en veel zaken kosten meer tijd dan hij 
zou willen. Toch naderen een paar belang-
rijke dossiers de afronding . Zoals de plan-
nen om de spoorontsluiting te verbeteren 

met de aanleg van het Theemswegtracé in het Botlek-
gebied en de ideeën om op de Maasvlakte een interne 
baan te bouwen waarover de terminals straks contai-
ners kunnen uitwisselen.

De groei van de containeroverslag is dit jaar bijna tot 
stilstand gekomen. Is dat niet zorgelijk, nu er net twee 
nieuwe terminals in gebruik zijn genomen?
We zitten nog steeds op een groei van iets meer dan 
een half procent. Natuurlijk kijken we naar die markt 
en proberen we om daarop in te spelen. We praten veel 
met rederijen en terminals en dan moet je toch consta-
teren dat veel dingen goed gaan en een aantal dingen 
nog beter moeten, wil je de groei weer kunnen omar-
men.

Wat gaat goed?
Ik denk dat we op de bestaande terminals dit jaar beter 
draaien dan vorig jaar, niet zozeer in volume maar wel 
in effi  ciency. Vorig jaar hadden we met een soortgelijk 
volume toch veel congestieproblemen, die hebben we 
dit jaar eigenlijk niet gekend. Daarmee zitten de be-
staande terminals redelijk vol. Als havencomplex heb-
ben we altijd gezegd dat de grote groei pas weer kan 
komen als de terminals op Maasvlakte 2 eff ectief ope-
reren en daarmee extra capaciteit ontstaat.

Maar APMT2 en RWG zijn er nu toch?
Ze zijn weliswaar commercieel open maar ze zijn hun 
processen nog aan het inregelen en zitten nog niet op 
een niveau dat hun klanten verwachten. Dus die capa-
citeit staat er fysiek wel, maar ligt nog niet in de markt. 
Die prestatie moet nog omhoog en daar werken ze kei-
hard aan. Alvorens de grote rederijen hun diensten 
gaan verleggen, willen ze eerst een stabiele productivi-
teit op een bepaald niveau zien. Dat gaat de goede kant 
op. In alle staatjes die ik zie, liggen de cijfers steeds 
weer iets boven de vorige periode.
Is het glas nu halfvol of halfl eeg? Ik denk halfvol, om-
dat we geen congestie hebben en omdat we weten dat 
die terminals alleen maar beter zullen gaan draaien. 
Dus dat we op dit zeer hoge niveau met een zeer be-
scheiden groei draaien, vind ik niet zorgwekkend, maar 
een uitdaging om meer groei te gaan pakken.

‘Het 
glas is 

halfvol’

markt te resoneren dat spoorvervoer via Rotterdam 
een goed alternatief is voor Hamburg.

Hoe ziet die aanpak eruit?
We hebben heel precies geanalyseerd tot waar Rotter-
dam concurrerend moet kunnen zijn en wat in die ge-
bieden nu eigenlijk ons marktaandeel is. Dan blijkt dat 
we in vergelijking met Hamburg en Antwerpen concur-
rerend moeten kunnen zijn, maar ook dat ons markt-
aandeel in veel gevallen heel klein is, variërend tussen 
de 1 en 5%. Dus daar ligt een enorme groeimarkt en 
daar trekken we hard aan. Zo hebben we een aantal ei-
gen representatives in Zuid-Duitsland neergezet om 
klanten ter plekke te proberen te overtuigen om voor 
Rotterdam te kiezen. Overigens richten we ons daarbij 
niet alleen op het spoorproduct, maar ook op wegver-
voer en binnenvaart.
Wij proberen het spoorvervoer die richting op met min-
stens 50.000 teu per jaar te laten groeien. Dat hebben 
we vorig jaar in onze doelstellingen opgenomen en dit 
jaar leveren we het af. Vorig jaar ook al trouwens. Verder 
hebben we de zogenoemde Bayrolo-studie opgezet, 
waarmee we samen met de Bayern Hafengruppe precies 

Hoe is het grote verschil met de havens van Hamburg 
en Antwerpen te verklaren? Eerstgenoemde verloor in 
de eerste drie kwartalen 9%, de andere groeide juist 
met ruim 5%.
Ik denk dat Hamburg relatief veel last heeft van de te-
rugval van de handel met Rusland, het direct aanlopen 
van Poolse havens en door de schaalvergroting steeds 
meer met de diepgangsbeperkingen van de Elbe wordt 
geconfronteerd. Antwerpen heeft vooral geprofi teerd 
van het samengaan van Maersk en MSC en 2M en van 
het terugvallen van Zeebrugge. Omdat APMT2 nog niet 
helemaal klaar is, gaat een deel van het volume van de 
2M-alliantie naar Antwerpen. Wij verwachten wel dat 
er weer een andere balans gaat ontstaan wanneer de 
nieuwe terminals eenmaal volop draaien. 

Bent u tevreden over de ontwikkeling van het spoor-
vervoer?
Dat gaat de goede kant op. We groeien dit jaar vanaf de 
Maasvlakte met meer dan 6%. Het lukt ons steeds be-
ter om het spoorproduct in de markt te zetten tot diep 
in Europa. Beieren, Baden-Württemberg, Zwitserland, 
Oostenrijk, Polen en ga zo maar door. Het begint in de 

Haventopman 

Allard Castelein: 

‘In alle staatjes 

die ik zie, liggen 

de cijfers boven 

die van de vorige 

periode.’

Foto: 

Havenbedrijf 

Rotterdam

ROB MACKOR

Allard Castelein moet op veel 

borden tegelijk schaken. 

Nieuwsblad Transport neemt 

een aantal actuele thema’s 

door met de president-

directeur van Havenbedrijf 

Rotterdam.
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in kaart hebben gebracht wat we moeten doen. Daaruit 
blijkt bijvoorbeeld dat de start het lastigst is. Als je spoor-
vervoer echt als alternatief wil aanbieden, red je het niet 
met een shuttle per week, en eigenlijk ook niet met drie. 
Je moet minstens een trein per dag hebben en het liefst 

nog meer. Dat lukt steeds beter, op steeds meer bestem-
mingen groeien we al naar twee treinen per dag.
 
Hoe staat Deutsche Bahn daar tegenover? Die is toch 
altijd erg op de Duitse havens gericht?
Dat klopt, en daar praten we ook volkomen open over. 
Maar zij zien ook die neergang in Hamburg en ze zeg-
gen tegen mij dat ze verwachten dat de groei uit Rotter-

dam moet komen. Dan zeg ik, wat kunt u doen om de 
Easyjet op het spoor voor Rotterdam te worden. Overi-
gens praten we daar niet alleen met DB over. Er zijn 
meer spoorvervoerders, TX om er maar een te noemen.
 
Is het dan niet lastig dat juist nu begonnen wordt met 
de bouw van het derde spoor in Duitsland, waardoor 
de capaciteit van de Betuweroute beperkt wordt?
Dat lijkt mee te vallen. We hebben inmiddels verschil-
lende korte en lange buitendienststellingen achter de 
rug en daarin hebben we geen noemenswaardige pro-
blemen gehad. Het pakket maatregelen dat de sector, 
het ministerie en ProRail hebben afgesproken, zorgt er-
voor dat de omleidingsroutes goed functioneren. We 
hebben de oprechte hoop dat we kunnen garanderen 
dat de treinen ook in de toekomst zonder veel proble-
men omgeleid kunnen worden.

Iets anders, het sociaal overleg over dreigend banen-
verlies in de containeroverslag. U heeft dat zelf voor-
gezeten, maar er is geen akkoord bereikt.
Ja, nog niet en dat is heel jammer. Ik vind zelf dat er ont-
zettend veel bereikt is. We hebben vier maatregelen ge-

identifi ceerd. Bedrijven zijn bereid over en weer perso-
neel in en uit te lenen, ze willen een behoedzaam 
personeelsbeleid voeren, er worden werknemers inge-
zet op de nog aan te leggen interne baan, en deeltijd-
werk voor senioren. De berekeningen laten zien dat we 
daarmee overtolligheid van mensen kunnen voorko-
men.
Dat de bedrijven daarover met elkaar afspraken hebben 
gemaakt, is een fantastische uitkomst en we gaan dat 
ook verder uitwerken. Als bonden dan weglopen met 
het argument dat er voor iedereen in de hele sector een 
baangarantie tot 2025 moet komen en dat het Haven-
bedrijf garant moet staan voor alle mogelijke kosten, 
dan zeg ik, dat is niet van deze tijd. Het is ook niet re-
eel, en het is ook niet nodig. Er doet zich op zijn vroegst 
in 2017 een probleem voor en daarvoor hebben we pas-
sende oplossingen.

De bonden zeggen dat het overleg is mislukt en berei-
den acties voor.
Ik denk dat de bonden hun eigen agenda hebben waar-
om ze menen nu weg te moeten lopen. Ik heb goede 
hoop dat de bedrijven hun mensen ervan kunnen over-
tuigen dat we goede oplossingen hebben. Vergeet niet 
dat in de meeste cao’s al een baangarantie tot 2017 is 
opgenomen.
 
Ze stellen dat die afspraken over de hele haven zouden 
moeten gaan, niet alleen over de Maasvlakte.
Ja, maar dat is niet reëel. Het uitgangspunt was dat we 
oplossingen zouden vinden voor de mogelijke vermin-
dering van werk bij de bestaande terminals. Bovendien 
kan ik bedrijven niet dwingen om mee te doen. Ik kan 
niet tegen bedrijf X of Y zeggen: U moet aan tafel en 
moet instemmen met die en die afspraken.

Hoe ver staat het met de plannen voor de aanleg van 
de interne baan op de Maasvlakte? 
Dat gaat langzamer dan ik zou willen, maar we hopen 
op korte termijn een voorstel voor te kunnen leggen aan 
de commissarissen en de aandeelhouders. Al het voor-
bereidende werk is in feite klaar, maar het is een heel 
complex en kostbaar project. De totale investering gaat 
richting de 175 miljoen euro. Er moet een aantal dure 
kunstwerken worden gebouwd, zoals op de grens tus-
sen Maasvlakte 1 en 2. Bovendien is de aansluiting van 
vijf verschillende terminals (ECT Delta, APMTR, APMT 
MV2, RWG en Euromax – red.) een zeer complexe zaak. 
Vergeet niet dat die allemaal hun eigen systemen en 
verschillende gradaties van automatisering kennen. 

Nog zo’n cliff hanger, het Theemswegtracé...
Ook dat gaat de goede kant op. Dat moet ook, want voor 
het eind van het jaar moet er een concreet voorstel op 
tafel liggen. We zitten nu in de fase van de laatste ge-
sprekken met het ministerie en ProRail om met een 
voorstel te komen dat uitgaat van de drie bestaande 
potjes. Dat zijn behalve de subsidie van ruim zestig mil-
joen uit Brussel, de bijdrage van het Rijk (circa 110 mil-
joen – red.) en de tachtig miljoen die wij eerder op tafel 
hebben gelegd. Daarbij zou het zo kunnen zijn dat onze 
bijdrage ietsje hoger uitvalt.

Dan komen we nog lang niet aan de oorspronkelijk ge-
schatte ruim 350 miljoen euro.
Dat klopt, maar we denken dat het voor minder kan. 
Door het project slimmer uit te voeren wordt het waar-
schijnlijk wat goedkoper.

ECT ontruimt eind dit jaar zijn Home Terminal, waar 
Kloosterboer Rotterdam Coolport gaat bouwen. Wat 
gaat er verder met dat gebied gebeuren?
We zijn zeer tevreden dat zich daar onmiddellijk een 
nieuwe gebruiker vestigt en dat dat terrein niet leeg 
blijft staan. Verder is het opvallend hoe gewild dat ge-
bied is en dat laat zien dat alle delen van belang zijn 
voor het hele havencomplex. Alle bedrijven die daar in 
de buurt zitten, willen heel graag met ons aan tafel om 
daar verder te groeien en te investeren. Op dit moment 
vindt met al die partijen heel intensief overleg plaats 
over hoe we dat gaan invullen. De uitdaging ligt erin om 
zo veel mogelijk partijen tevreden te stellen. Dat is las-
tig, want er is meer vraag naar terrein in dat gebied dan 
we hebben. Ik zou willen dat we meer terrein hadden. 
 
En wat zijn de plannen met het terrein Kop van de Beer, 
nu de bouw van de Shtandart Terminal niet doorgaat?
Ik heb er hele goede hoop op dat we dat gebied weer 
kunnen uitgeven aan een serieuze partij, die toegevoeg-
de waarde aan de haven kan bieden. We praten daar ook 
op vertrouwelijke basis met een aantal partijen over, 
maar het is nog te vroeg om namen te noemen.

Die terminals zullen alleen 

maar beter gaan draaien.
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Is Neptune Orient Lines (NOL) een goede koop of niet? 
Daarover zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant 
klinkt het antwoord: ‘Ja, de rederij heeft hard gewerkt 
aan kostenbesparing en vlootvernieuwing en heeft een 
goede vloot voor de trans-Pacifi sche handelsroutes.’  
Aan de andere kant wordt gewaarschuwd voor het ko-
pen van een verlieslatende rederij met een grote schuld, 
zeker in de moeilijke markt die de containervaart van-
daag de dag is. Ondanks die waarschuwing blijft CMA 
CGM geïnteresseerd in de rederij.
NOL en CMA CGM maakten afgelopen weekend be-
kend in ‘exclusieve gesprekken’ te zijn over de acquisi-
tie van NOL. CMA CGM heeft tot en met 7 december 
de tijd om een boekenonderzoek te doen en over de de-
fi nitieve voorwaarden voor een overeenkomst te on-
derhandelen.

Geen zekerheid
De eventuele overname zou de grootste zijn sinds 
Maersk in 2005 P&O Nedlloyd overnam. NOL’s rederij 
APL telt momenteel 89 schepen met een totale capaci-
teit van 537.571 teu. NOL en CMA CGM benadrukken in 
hun  verklaringen overigens dat er geen zekerheid is dat 
de onderhandelingen ook resulteren in een daadwerke-
lijke acquisitie. 
Mocht CMA CGM besluiten om NOL te kopen, dan 
blijft de rederij de nummer 3 op de wereldranglijst, 
maar kan het gat met MSC, de nummer twee op de lijst, 
wel aanzienlijk verkleind worden. De Franse rederij 
heeft een capaciteit van 1,79 miljoen teu. De aankoop 
van NOL voegt daar meer dan een half miljoen teu aan 
toe. De nieuwe capaciteit zal dan 2,34 miljoen teu be-
dragen. Dat is 400.000 teu minder dan MSC, tegenover 

Dit zou de grootste

overname zijn sinds 2005.

Overname NOL: grote impact 
van NOL in gevaar brengen op een moment waarop 
verwacht wordt dat de containermarkt de komende 
drie jaar moeilijk blijft.’
De onderzoekstak van Drewry laat zich in een recente 
editie van Container Insight Weekly ook negatief uit over 
de koop. ‘NOL is niet bepaald een aantrekkelijke koop, 
aangezien APL sinds de verkoop van APL Logistics (be-
gin dit jaar, red.) 100% van de omzet beslaat en dit be-
drijfsonderdeel al jaren verlies draait. Wat ook zwaar 
weegt is dat de grootaandeelhouder, staatsinveste-
ringsfonds Temasek (67%), ontzettend rijk is en niet 
onder fi nanciële druk staat om de rederij te verkopen.’ 
Temasek boekte vorig jaar een nettowinst van 17,5 mil-
jard dollar. Vraag is daarom of de prijs waarvoor Tema-
sek NOL wil verkopen, wel laag genoeg is om voor re-
ders interessant te zijn.

Vijf jaar verlies
NOL worstelt al jaren met de lage vrachttarieven en 
overcapaciteit in de containervaart en stevent op zijn 
vijfde opeenvolgende jaar met rode cijfers af. Overigens 
werkt het bedrijf wel hard aan verbetering. Naast de 
verkoop van de logistieke tak APL Logistics, die in
februari voor 1,2 miljard dollar aan Kintetsu World Ex-
press werd verkocht, heeft het bedrijf geïnvesteerd in 
grotere, effi  ciënte schepen, het heeft zich ontdaan van 
een hoop verouderde schepen en het heeft terminals in 
Seattle en Oakland gesloten evenals enkele container-
opslagterminals. Hoewel de rederij nog steeds verlies 
draait, 96 miljoen dollar in het derde kwartaal, heeft het 
bedrijf zijn schuld weten te verkleinen van ruim 5 naar 
2,9 miljard dollar. 
CMA CGM doet het ondanks de slechte marktomstan-
digheden goed. Het bedrijf zag zijn resultaten over het 
derde kwartaal weliswaar met 75 % dalen tot een netto-
winst van 51 miljoen dollar, maar over de eerste negen 
maanden van dit jaar schrijft het een nettowinst van 613 
miljoen dollar, een dikke plus van 56% ten opzichte van 
een jaar eerder. Ook het operationele resultaat groeide 
in deze periode fl ink. Ten opzichte van 2014 schreef 
CMA CGM een plus van 39%, voor een totaal van 889 
miljoen dollar. ‘Onze fi nanciële positie is sterk’, conclu-
deert de Franse rederij daarom. 

het huidige capaciteitsverschil van iets minder dan 1 
miljoen teu.
De koop zou ook verregaande gevolgen voor de allian-
tievorming van de containerrederijen kunnen hebben. 
APL is onderdeel van de G6-alliantie, waarin ook Ha-
pag-Lloyd, Hyundai Merchant Marine, MOL, NYK en 
OOCL deelnemen. CMA CGM is na het mislukken van 
P3, het beoogde samenwerkingsverband met Maersk 
Line en MSC, een alliantie begonnen met China Ship-
ping en UASC, onder de naam Ocean Three. Aanneme-
lijk is dat na de overname CMA CGM deze alliantie in 
haar huidige vorm wil voortzetten, maar onzekere fac-
tor hier is de op handen zijnde fusie van China Shipping 
en Cosco. Laatstgenoemde maakt namelijk weer deel 
uit van de CKYHE-alliantie, samen met “K” Line, Yang 
Ming, Hanjin en Evergeen. Omdat China Shipping en 

Cosco min of meer gelijke spelers zijn is het onduide-
lijk wat het nieuwe bedrijf na een eventuele fusie zou 
doen. 

Kritiek
NOL was ook in gesprek met Maersk Line, maar dat 
heeft zich om onbekende redenen teruggetrokken. Kre-
dietbeoordelaar Moody’s sprak zich eerder openlijk te-
gen de koop van NOL uit. ‘Maersk Line kan waarschijn-
lijk wel wat synergie aan de koop van NOL ontlenen, 
maar Maersk Line is een van de weinige winstgevende 
containerrederijen en de koop kan de marges aanvan-
kelijk verdunnen’, zei Marie Fischer-Sabatié, vice presi-
dent van Moody’s Investors Service, tegen Bloomberg. 
Ook Drewry Shipping Consultants liet zich negatief uit 
over de koop van NOL: ‘In een rationele wereld moeten 
Maersk Line noch CMA CGM hun balans door de koop 

TOBIAS PIEFFERS

NOL voert ‘exclusieve 

gesprekken’ met CMA CGM 

over een mogelijke verkoop.
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Al zeven jaar staat Tineke Netelenbos aan het hoofd van de Koninklijke Vereniging van 

Nederlandse Reders (KVNR). In juni is ze voor nog eens twee jaar herbenoemd. Een gesprek 

over gelijke kansen, de Nederlandse vlag en de voortdurende strijd om private beveiliging. 

Onder uw voorzitterschap gaat de KVNR ‘concrete 
uitwerking geven aan het werkplan Zeevaart uit de 
nieuwe Maritieme Strategie.’ Wat wilt u in deze twee 
jaar bereiken?
In Nederland dreigt nog wel eens dat een plan een plan 
blijft. Zeker in de zeevaart, die een sterk gereguleerde 
sector is. We willen in ieder geval het Nederlandse 
scheepsregister verbeteren en een level playing fi eld 
bevorderen, met name voor de shortsea. Die kan zo 
veel meer. Douaneprocedures en meldplichten houden 
verdere ontwikkeling tegen. Wij willen net als de truck-
sector gelijke regels, één Europa, dat is belangrijk voor 
het vermijden van fi les. Dit zeggen we al heel lang, maar 
het schiet maar niet op. Dat is ontzettend jammer. Niet 
alleen voor de shortsea, maar ook voor de Europese 
burgers.

Wat doet de KVNR om dit voor elkaar te krijgen?  
Ten eerste hebben we de regering gevraagd tijdens het 
Europese voorzitterschap (Nederland is komend jaar 
van januari tot en met juni voorzitter van de EU, red.) 
aandacht te besteden aan de shortsea. In het kader 
daarvan wordt er in februari een high level conferentie 
Shortsea Shipping georganiseerd. Daarnaast leveren 
we samen met de Europese redersvereniging (ECSA) 
bijdragen voor de herziening van de Europese Mari-
time Transport Strategy en ook zijn we bezig met het 
opstellen van een eigen, nieuw beleidsvoorstel, dat 
aandacht schenkt aan de shortsea en het register.

In het jaarverslag 2014 schreef u al dat het Nederland-
se register vraagt om ‘de nodige verbeteringen’. Minis-
ter Schultz (I en M) heeft deze verbetering tijdens het 
Maritime Awards Gala toegezegd. Wat wilt u veran-
derd zien?
Ik vind dat het register dienstverlenend moet zijn. 
Onze schepen varen over de hele wereld in verschillen-
de tijdzones en dus zou het register altijd, 24 uur, 7 da-
gen per week, bereikbaar moeten zijn. Ook de certifi -
catie moet beter. Het certifi ceren van een complex 
schip  duurt in Nederland lang,  terwijl kwaliteitsregis-
ters als Panama hierin snel handelen. Er zijn rederijen 
die om deze reden voor die vlag kiezen, en eenmaal  in-
gevlagd wordt het niet altijd de moeite waard geacht 
om weer terug te vlaggen. Onder Eurlings is de uitgifte 
van bemanningsdocumenten geprivatiseerd, maar in 
de praktijk loopt de dienstverlening hiervan niet goed. 
Een monsterboekje voor een scheepskok is twee maal 
zo duur als een paspoort, terwijl dat laatste vol water-
merken en chips zit. Door dit soort problemen wil Bos-
kalis niets meer met het Nederlandse register te maken 
hebben. In Nederland gaan zaken langzaam, onderne-
mers wachten daar niet op.
Minister Schultz zei die avond trouwens dat het regis-
ter beter moet worden, maar dat meer schepen onder 
Nederlandse vlag geen doel op zich is. Wij vinden dat 
dit wel een doel moet zijn. Dat is goed voor de econo-
mie. Hoe meer schepen onder Nederlandse vlag, hoe 

meer werk voor aanverwante dienstverleners zoals 
verzekeraars.

Van de bijna tweeduizend schepen die Nederlandse re-
ders beheren voert slechts iets meer dan de helft de Ne-
derlandse vlag. Regelingen als de tonnagetax en de af-
drachtvermindering zijn instrumenten om deze 
schepen in het Nederlandse register te behouden, 
maar wat is voor reders  nou eigenlijk  het voordeel 
van de Nederlandse vlag? 
Reders zijn er trots op om onder Nederlandse vlag te 
varen. Om fi scale redenen hoef je als reder niet weg. De 
dienstverlening kan beter, maar er zijn veel landen 
waar het slechter is. Sommige landen eisen dat je on-
der hun vlag vaart als je in hun gebied actief bent, zo-
als Rusland en Brazilië. Reders die veel door piraterij-
gevoelige gebieden varen kiezen om beveiligingsredenen 
vaak ook voor een andere vlag. We moeten er voor zor-
gen dat er op zijn minst geen nadelen zitten aan het va-
ren onder Nederlandse vlag.

U sprak eerder van topregisters die als benchmark 
moeten dienen. Om wat voor zaken gaat het dan?
In principe zijn er twee aspecten: de uitvoering en de 
handhaving. Die laatste is in Nederland goed, het knel-

punt is de uitvoering. Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) ziet zichzelf als handhaver en de be-
leidsmakers blijven bij beleid. Op vlak van uitvoering 
gebeurt niets. 

Dus u pleit voor een nieuw uitvoerend orgaan?
Ja, we kunnen hier veel over leren van de Denen. Zij 
hebben een aparte Maritime Authority.

U noemde beveiliging tegen piraterij als een reden om 
uit te vlaggen. In oktober heeft de KVNR het kabinet 
opnieuw dringend verzocht om het beleidsvoorstel 
omtrent private beveiliging aan boord van schepen 
naar de Tweede Kamer te sturen, wat steeds maar 
weer wordt uitgesteld. Het is met name de Partij van 
de Arbeid die het voorstel tegenhoudt, waarvoor u zelf 
ook lange tijd actief bent geweest. Begrijpt u hun weer-
stand?
Nee , daar begrijp ik niets van. Als je kijkt naar de ont-

wikkelingen in de wereld is het niet praktisch om de 
marine schepen te laten beveiligen. Dat wil de marine 
zelf ook niet. De weerstand wordt gebaseerd op het 
niet uit handen willen geven van het geweldsmonopo-
lie, maar dat hoeft ook niet. Dat hangt af van hoe je het 
wettelijk regelt.

Hoe ziet Nederlandse private beveiliging er volgens u 
idealiter uit?
Het moeten door de overheid gecertifi ceerde bedrijven 
zijn die aan veel randvoorwaarden moeten voldoen. 
Wordt zo’n randvoorwaarde overtreden dan wordt de 
vergunning ingetrokken. 

Maar kan zo’n bedrijf, met zulke regeldruk, concurre-
ren met buitenlandse beveiligingsbedrijven rond bij-
voorbeeld het Suez-kanaal?
Ja, in andere landen als Duitsland en Denemarken is dit 
net zo geregeld. Het gaat ook niet alleen om de kosten, 
het grootste struikelpunt is de fl exibiliteit van de Ves-
sel Protection Detachments (VPD). Daarnaast zijn dit 
grote teams van wel elf man. Al deze personen moeten 
aan boord kunnen worden ondergebracht en daar is 
niet altijd ruimte voor. De private bedrijven werken 
met kleinere teams.

Waarom lukt het u niet om uw partijgenoten van deze 
constructie te overtuigen?
Misschien spelen er sterke tegenlobby’s. Het kabinet 
steunt de inzet van private beveiliging wel. Het is een 
meerderheid in de Tweede Kamer die dit niet doet.

Begin dit jaar is de nieuwe zwavelregelgeving inge-
gaan. Gevreesd werd dat de hogere brandstofprijs 
voor reders uiteindelijk zou resulteren in een ver-
schuiving van volume van het water naar de weg. In 
hoeverre is deze vrees waarheid geworden, nu de olie-
prijs enorm gekelderd is? 
De ladingverschuiving is door de lage olieprijs niet of 
nauwelijks opgetreden. Het prijsverschil tussen de 
brandstoff en bestaat nog wel. Voor wie veel in SECA-
gebieden vaart blijft een scrubber lonend. We zien ook 
dat de raffi  nagemarkt reageert, er is een laagzwavelige 
stookolie  (in plaats van diesel, red.) in aantocht. Vraag 
blijft natuurlijk wat de olieprijs gaat doen, dat weet nie-
mand.

Op 25 november is er weer een Algemene Ledenverga-
dering. Wat gaat daar gezegd worden? 
We gaan de toekomst, de kansen en bedreigingen van 
het zeetransport beschouwen. We hebben een eco-
noom van het International Transport Forum van de 
OECD te gast die gaat vertellen over de groei van volu-
mes. Het transport over zee wordt volgens zijn model-
len in de toekomst verviervoudigd. Maar we gaan ook 
kijken wat de Chinese plannen voor het herinvoeren 
van de zijderoutes over land en zee betekenen voor de 
zeevaart. 

‘We hebben een 
uitvoerend orgaan voor 
maritiem beleid nodig’

In Nederland gaan zaken 

langzaam, ondernemers 

wachten daar niet op.
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Tineke Netelenbos: ‘Meer schepen onder Nederlandse vlag is goed voor de economie.’ Foto: ANP Pers Support
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novatieve binnenvaartondernemers met een heldere 
toekomstvisie zich meer en meer zijn gaan verdiepen in 
de logistieke ketens waarvan zij een schakel vormen. 
Verladers herontdekken de binnenvaart als duurzaam 
en niet zelden kostenbesparend alternatief voor het 
wegvervoer. Voor zulke verladers kan de branche con-
cepten ontwikkelen en ladingstromen bundelen, en dat 
gebeurt ook op fl inke schaal. Een moderne varende on-
dernemer ligt niet passief op lading te wachten, maar 
zorgt als het ware zelf voor de bevrachting.

Verscheidene ondernemers zochten het in nieuwe mark-
ten en nieuwe technieken. Zo blijkt het bouwvervoer een 
potentiële groeimarkt, omdat veel meer materialen die 
bij de bouw van huizen en fabrieken worden gebruikt 
over het water kunnen worden vervoerd dan tot voor en-
kele jaren nog werd aangenomen. De binnenvaart heeft 
zich op een heel slimme manier ook gestort op de stads-
distributie in steden als Utrecht en Amsterdam.

Informatica
In de binnenvaart wordt tegenwoordig niet alleen 
meer met weemoed teruggedacht aan de tijden van 
de evenredige vrachtverdeling, toen de wereld nog 
veilig en overzichtelijk was. Er wordt veel meer dan 
vroeger vooruitgekeken. Zo werd begin van deze 
maand het plan Binnenvaart 3.0 overhandigd aan de 
Tweede Kamer. Niks geen ‘transitie’, niks geen plei-
dooien voor, liefst door de overheid te bekostigen, 
saneringsmaatregelen, maar een blik op de binnen-

Heeft het lage water op de Rijn het 
zicht op de problemen in de bin-
nenvaart vertroebeld, of gaat het de 
laatste tijd echt iets beter met deze 
branche? Je zou, op grond van de 
jongste conjunctuurenquête van 

het vakblad Schuttevaer, bijna het laatste vermoeden. 
Het grootste leed lijkt voor de meeste varende onder-
nemers nu wel voorbij. De markt trekt wat aan, zeker 
voor schippers die voor de bouw en daaraan gerela-
teerde bedrijfstakken varen. Maar dat gebeurt nog 
steeds tegen te lage vrachtprijzen, klagen ze. De lage 
waterstanden hebben de hoeveelheid vrachten hoog-
uit tijdelijk iets opgestuwd.
Er is ‘structureel niets veranderd’, zegt een van de pa-
nelleden. Een nieuwe economische teruggang zou de 
binnenvaart dus weer even hard kunnen treff en als de 
crisis die in 2008 uitbrak. Nog steeds kampt de branche 
met overcapaciteit, zeker in de tankvaart, maar even-
goed in delen van de droge-ladingvaart. Sommige la-
dingstromen vallen geleidelijk weg of zullen dat in de 
toekomst doen. Zo worden hoogovens gesloten en zal 
er, morgen of overmorgen, onvermijdelijk een einde ko-
men aan de energieopwekking met kolen. Daar staat na-
tuurlijk tegenover dat het containervervoer over het 
binnenwater nog steeds in de lift zit. Maar daar heeft 
een groot deel van de vloot weinig aan.
Heeft zich dan geen ‘transitie’ in de binnenvaart voor-
gedaan, zoals een aantal jaren geleden met luide stem 
en brede gebaren werd aangekondigd door commissies 
die waren opgetuigd om de bedrijfstak van de onder-
gang te redden? Niet echt. Zo’n transitie vergt een sa-
nering van de vloot, maar daarvan is weinig terechtge-
komen. Terwijl nieuwe schepen nog steeds op ruime 
schaal werden toegevoegd, verdween oud materieel 
maar mondjesmaat uit de markt. Je hoort dan ook de 
roep om sloopregelingen weer opklinken. Zulke rege-
lingen zijn er echter ook in de ergste crisistijd van deze 
eeuw nooit gekomen.
Een echte transitie is er wel op microniveau, waar in-

vaart van morgen tegen de achtergrond van de actu-
ele ontwikkelingen in de informatica.
Het Bureau Telematica Binnenvaart en het Bureau 
Voorlichting Binnenvaart lieten zich inspireren door 
het ‘internet der dingen’. Als in de toekomst een ijskast 
zelfstandig met de bezorgdienst van Albert Heijn kan 
‘bellen’, moet het ook mogelijk zijn schepen met ande-
re schepen of met de loskade van de verladers te laten 
communiceren. ‘Door schepen ogen en oren te geven 
en kunstmatige intelligentie toe te voegen ontstaat een 
compleet nieuw bedienings- en besturingsconcept 
waarbij de binnenvaart nog beter en nauwer verbonden 
is met haar omgeving’, heet het.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart op haar beurt 
stortte zich onlangs op de toekomst van alternatieve 
brandstoff en. Samen met een aantal havens werd in 
Straatsburg een symposium gehouden over het gebruik 
van LNG, vloeibaar aardgas, in de binnenvaart. Zeker in 
Nederland wordt hierover niet alleen hardop nage-
dacht, maar wordt aardgas al in binnenschepen ver-
stookt, wat de uitstoot van broeikasgassen fors vermin-
dert. Diverse ondernemers hebben bij wijze van proef 
een LNG-schip in de vaart genomen.

China
De huidige lage olieprijs gooit vooralsnog roet in het 
eten, maar trekt die weer aan, dan ontstaat zeker een 
markt voor LNG-scheepsmotoren. Dan kan er ook een 
goed netwerk totstandkomen van installaties waar 
schepen vloeibaar aardgas kunnen innemen. Niet al-
leen de Europese binnenvaart ziet voor LNG een toe-
komst weggelegd, ook bijvoorbeeld China, dat over de 
grootste binnenvaartvloot ter wereld beschikt, zet in op 
de invoering van dit gas als motorbrandstof. Gas dat, 
uiteraard, ook vervoerd zal moeten worden. Dat is een 
mooie klus voor de binnenvaart.
De veel besproken transitie in deze bedrijfstak vindt 
niet plaats achter vergadertafels, maar in de praktijk. 
Dat is maar goed ook, want zo komt er ook werkelijk 
iets van terecht.

Schepen gaan zelf met de 

kade communiceren.

Illustratie: Edward 

Ouwerkerk

Niks ‘transitie’ – verníeuwing
FOLKERT NICOLAI

Volgens sommigen is er ‘structureel niets’ veranderd in de binnenvaart. Nog steeds crisis dus. 

Maar klopt die bewering wel?
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Container-obesitas

Begin april 2015. In de containervaart 
vindt op dat moment een strijd plaats 
tussen twee grote rederijen die precies 
schetst wat er gaande is in de sector. Op 
6 april  tekent Jacques Saadé, CEO van 
de Franse containercarrier CMA CGM, 

een contract bij Hanjin Heavy Industries. De rederij 
koopt drie megaschepen van 20.600 teu. De inkt van 
het contract is nog niet droog of de Chinese container-
carrier OOCL gaat er een dag later alweer overheen. 
OOCL-topman Andy Tung winkelt op de Zuid-Ko-
reaanse scheepswerf van Samsung Heavy Industries en 
koopt er zes containerschepen met een capaciteit van 
21.100 teu. Daarmee is de containercarrier uit Shanghai 
binnenkort de trotse bezitter van ’s werelds grootste 
containerschepen, een titel die steeds meer aan infl atie 
onderhevig is. 
Het schouwspel van CMA CGM en OOCL op 6 en 7 
april is tekenend voor de huidige situatie in de contai-
nervaart. In hun zoektocht naar kostenbesparingen, ef-
fi ciency en concurrentiemacht zoeken de wereldwijde 
containerrederijen massaal naar schaalvergroting. ‘Er 
staat op dit moment een totale capaciteit van 2,1 mil-
joen teu aan nieuwe schepen in de orderboeken’, zegt 
Frans Waals, senior port & shipping consultant van het 
Nederlandse maritieme onderzoeksbureau Dynamar. 
‘Dat is een absoluut record.’
Niet alleen het orderboek is historisch dik. Dit jaar 
wordt er ook nog eens een record aan nieuwe capaciteit 
opgeleverd. Volgens de Franse maritieme dataverzame-
laar Alphaliner komt er in 2015 1,8 miljoen teu in de 
vaart. Daarbij lijken de schepen aan een structurele 
obesitas te lijden. Waals: ‘Er is tot en met oktober dit 
jaar al 1,56 miljoen teu opgeleverd. Die capaciteit is ver-
deeld over 190 nieuwe schepen. Dat is ruim 8.200 teu 
per schip.’ Tien jaar geleden lag de gemiddelde capaci-
teit van een nieuwbouwschip op nog geen 4.500 teu.
Vooral de route tussen Azië en Noord-Europa is verant-

woordelijk voor het snelle uitdijen van de schepen. De 
honger van rederijen naar extra capaciteit en schaal-
grootte is op de belangrijkste handelsroute niet te stil-
len. Deze trade werd vorig jaar nog bevaren door sche-
pen met een gemiddelde capaciteit van 12.000 teu. Dit 
jaar heeft het gemiddelde schip op ’s werelds grootste 
handelsroute een capaciteit van 14.000 teu. 

Sloop
Analisten maken zich grote zorgen over de ontwikke-
lingen in de wereldwijde containervaart. Nieuwbouw-
schepen zijn zo groot, dat zij nagenoeg alleen ingezet 
kunnen worden op de route tussen Azië en Europa, 
waar de havens de faciliteiten hebben om dergelijke 
reuzen af te handelen. Juist op deze route is de overca-
paciteit groot en zakken de vrachttarieven elke keer 
weer door een nieuwe bodem. De enige oplossing lijkt 
een massale sloop van containerschepen. Echter, ook 
de sloop komt niet van de grond. Volgens de laatste ge-
gevens van het Britse maritieme databureau Drewry 
wordt dit jaar hooguit 200.000 teu aan scheepscapaci-
teit ontmanteld. Dat is de helft van wat in 2014 naar de 
sloop is gebracht en maar een fractie van het enorme 
volume dat dit jaar nog in de vaart wordt genomen. De 
sloopprijzen zijn simpelweg te laag om rederijen te be-
wegen overbodige capaciteit te vernietigen.
Onderzoeker Waals benadrukt verder dat pas na 2005 
nieuwe schepen in hoog tempo groter werden. Het is 
uitgesloten dat reders deze carriers van nog geen tien 
jaar oud naar de sloop brengen. ‘Wil je naar een gezon-
de ontwikkeling, dan moet er met het huidige nieuw-
bouwniveau zo’n anderhalf miljoen teu gesloopt gaan 
worden. Dat betekent dat we van de generatie schepen 
die vijftien tot twintig jaar geleden gebouwd zijn, drie 
complete jaren moeten slopen. In 1996 is er 280.000 
teu gebouwd, in 1997 500.000 teu, in 1998 500.000 teu 
en in 1999 150.000 teu. Dus hier moeten vier complete 
jaren geschrapt worden. Dat is onvoorstelbaar.’ 

Of het opschroeven van de sloop veel eff ect zal hebben 
is overigens nog maar de vraag, stelt Drewry in zijn ana-
lyse. ‘Door alleen schepen van minder dan 6.000 teu te 
slopen, vernietig je vooral capaciteit op de noord-zuid 
en shortsea routes. Er wordt helemaal niets gedaan om 
de druk op de oost-west route te verlichten, waar nage-
noeg alle nieuwbouwcapaciteit wordt geplaatst.’
Ondertussen zijn de gevolgen van de sloop van de klei-
nere schepen al duidelijk zichtbaar. ‘Zij worden inge-
ruild voor grotere op bijvoorbeeld de noord-zuid route’, 
zegt Waals. ‘Hamburg Süd heeft al gesteld dat er over-
capaciteit begint te ontstaan op de noord-zuid trade en 
begint ter compensatie nieuwe oost-west diensten op 
de trans-Atlantische route.’

Aan de ketting
De scheve verhoudingen en de rappe ontwikkeling van 
middelgrote schepen naar megacarriers leidt ertoe dat 
op gezondere kleine trades steeds grotere schepen wor-
den geplaatst en dat daar langzaam een overcapaciteit 
ontstaat. Ondertussen groeit de werkloze vloot naar een 
record van meer dan een miljoen teu half november, of-
wel 5,3% van de wereldwijde containervloot. ‘De werklo-
ze vloot zal komende weken naar verwachting blijven 
groeien’, schrijft Alphaliner. De data-analist verwacht dat 
dit scenario in ieder geval tot de lente onveranderd blijft.
Vooral schepen met een capaciteit tussen de 3.000 en 
5.000 teu, de trouwe en ideale werkpaarden op de rou-
tes naar Afrika en Zuid-Amerika, worden aan de ketting 
gelegd. Maar de overcapaciteit laat ook de route tussen 
Azië en Europa niet onberoerd. Voor het eerst in de ge-
schiedenis heeft Maersk Line een Triple-E schip van 
18.000 teu werkloos aan de kade liggen en de Deense 
rederij sluit niet uit dat meer triple-E carriers volgen als 
de vraag op de Azië-Europa handel zo laag blijft. Het 
toont aan dat ondanks de ratrace tussen rederijen om 
het grootste schip, de stokpaardjes van de container-
carriers niet meer heilig zijn. 

GERT VAN HARSKAMP

De balans tussen vraag en aanbod in de 

containervaart is zoek. Er is nog nooit zoveel 

capaciteit bijgekomen als dit jaar, terwijl er 

nauwelijks schepen naar de sloop gaan. 

Ondertussen heeft de werkloze vloot een 

recordhoogte bereikt. 

 door onstilbare honger 
naar megaschepen
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opgeroepen om stageplaatsen te bieden. 
‘De scholen zelf doen er ook alles aan om de vertraging 
die studenten oplopen te beperken’, zegt Derksen. Bin-
nen zijn afdeling wacht nog een vijftal studenten op een 
stageplaats. ‘We benutten vrije plekken op de zeilsche-
pen ‘Eendracht’ en ‘Stad Amsterdam’, en zijn in contact 
met de marine om te zien of zij op technisch gebied (de 
zeevaartopleidingen kennen zowel een nautische als 
technische kant, red.) plaatsen kunnen bieden. In fe-
bruari start een pilot met twee studenten.’ 
Het stageplaatsentekort raakt ook de baggeropleidin-
gen. Er wordt vanuit deze opleiding nu ook buiten Ne-
derland naar stageplaatsen gezocht. ‘Sinds twee jaar 
plaatsen wij ook stagiaires bij de Belgische baggeraars, 
zoals DEME en Jan de Nul’, zegt sectorhoofd Water-

bouw/Baggerbedrijf Hans Wentink van STC. ‘Daarnaast 
worden studenten van de opleiding Baggermeester, een 
opleiding tot baggeraar aan boord van de niet-zelfva-
rende vloot, niet meer bij de grote bedrijven als Van 
Oord en Boskalis geplaatst, die vooral zelfvarend mate-
rieel hebben. De plaatsen bij deze bedrijven reserveren 
we voor waterbouw- en baggerstudenten die vaardagen 
moeten maken.’
Om structurele oplossingen te vinden onderzoekt de 
KVNR of de stagetijd aan boord verder terug kan wor-
den gebracht door extra simulatortijd of een invulling 
van de technische stage aan wal. ‘Dat is een logische dis-
cussie’, zegt Netelenbos. De technische stage komt neer 
op het werken in de machinekamer. Dit kan volgens de 
KVNR ook bij bedrijven met ‘grote technische installa-
ties zoals elektriciteitscentrales en ziekenhuizen’ wor-
den uitgevoerd. ‘Knelpunt is vooralsnog de internatio-
nale regelgeving, die een minimum aantal vaardagen en 

Het tekort aan stageplaatsen is ont-
staan door de snelle groei in de aan-
was van studenten. In 2008 stroom-
den in totaal, op het mbo en hbo, 
1899 studenten op de maritieme 
scholen in. In 2014 bedroeg dit aantal 

3061 studenten, een groei van 61%. Volgens KVNR-
voorzitter Tineke Netelenbos is deze groei het resul-
taat van campagnes als de Meevaardagen en Zeebenen 
in de Klas, die erop gericht zijn om jongeren voor de 
zeevaartopleidingen te interesseren. 
De vraag naar stageplaatsen is lineair met de studenten-
toename meegegroeid, maar de groei van de Neder-
landse vloot, en dus het aantal stageplaatsen, niet. Op 
1 augustus dit jaar moesten 548 zeevaartstudenten be-
ginnen aan hun stage. Voor 31 van hen is de zoektocht 
naar een plek nog steeds gaande. 
Het vinden van voldoende stageplaatsen wordt be-
moeilijkt door de lange duur van maritieme stages. Zee-
vaartstudenten moeten volgens internationale regelge-
ving van de International Maritime Organization 
(IMO) 360 vaardagen maken. ‘Zestig dagen daarvan 
mogen op een simulator worden volbracht, maar de 
overige 300 dagen moeten aan boord van een schip 
worden gelopen’, zegt Ludy Derksen, sectorhoofd Zee-
vaart van het Scheepvaart en Transport College (STC) 
in Rotterdam. Voor een niet-nautische BOL-opleiding 
op niveau 4 ligt het verplichte aantal van 200 stageda-
gen aanzienlijk lager.
Ook de kosten van een stageplaats spelen volgens Ne-
telenbos een rol. ‘Een stageplaats aan boord is vier maal 
zo duur als een stageplaats aan land. Dit komt door de 
hogere reiskosten vanwege tickets en visa, voeding aan 
boord en verzekeringen. Vooral voor kleine onderne-
mers is dit een belemmering.’

Oplossingen
De zeevaartscholen en de verschillende brancheorgani-
saties zoeken samen naar oplossingen. Alle maatrege-
len die op de korte termijn helpen, zijn volgens de re-
dersvereniging al benut. De KVNR heeft als ‘centrale 
spil strakke afspraken gemaakt met de rederijen en 
scholen over de procedures’, en Nederland Maritiem 
Land heeft alle organisaties in het maritieme cluster 

We kunnen ook zelf een 

schip gaan exploiteren.

Te weinig 
stageplaatsen 
aan boord

toezicht van een nautisch offi  cier verplicht.’
Een ‘out-of-the-box oplossing’ die Derksen heeft aan-
gedragen is het zelf exploiteren van een schip. ‘Dat zou-
den we kunnen kopen of charteren’, zegt hij.
Voor de baggeropleidingen wordt de structurele op-
lossing vooral gezocht in het verschuiven van de fo-
cus. ‘Door de nadruk op de waterbouw te leggen, in 
plaats van op het baggerbedrijf, kunnen we ook stu-
denten in de off shore energiemarkten aan het werk 
zetten. Dan komen ze bijvoorbeeld bij de Heerema’s 
en gaan ze platformen bouwen of pijpleidingen leg-
gen.’

Werk zat 
Het STC benadrukt dat de carrièreperspectieven nog al-
tijd goed zijn. ‘We geven nog steeds een baangarantie’, 
zegt Derksen. ‘Nagenoeg al onze studenten krijgen na 
hun tweede stage een baan aangeboden.’ Er is volgens 
hem ook nog geen sprake van het instellen van een nu-
merus fi xus, een maximaal aantal nieuwe studenten per 
jaar. ‘Het bedrijfsleven heeft nog steeds mensen nodig.”’
Ook in de waterbouw is er op de lange termijn werk zat, 
zegt Wentink. ‘Het is door de lage olieprijs nu rustig, 
maar de waterbouw kenmerkt zich door zijn anti-cycli-
sche karakter. Het ene moment is er veel werk en wordt 
al het materieel ingezet, en het volgende moment ligt 
een deel van de vloot stil.’

Filipijnse stagiaires
De KVNR heeft sinds 2001 een samenwerkingsrelatie 
met de Filipijnse zeevaartschool PIT in Palompon. Dit 
samenwerkingsverband wordt ondersteund door de 
Nederlandse overheid. Ook vanuit deze school worden 
stagiaires aan boord van Nederlandse schepen ge-
plaatst. ‘De gedachte kan opkomen dat deze leerlingen 
de Nederlandse stagiaires verdringen, maar dat is niet 
zo’, benadrukt de KVNR. ‘Nederlandse zeevarenden va-
ren relatief kort en stappen daarna over naar de wal. Fi-
lipijnse zeevarenden gaan vaak veel langer naar zee. Die 
langdurige carrières zijn belangrijk om ook op langere 
termijn een goed personeelsbeleid te kunnen voeren.’ 
Dit jaar zijn er 135 Filipijnse stagiaires van PIT geplaatst 
bij Nederlandse reders, ten opzichte van de 517 thans 
geplaatste Nederlandse stagiaires.

Beeldbewerking:

Edward Ouwerkerk

TOBIAS PIEFFERS

Zeevaartscholen in Nederland kampen met een tekort aan stageplaatsen. 

Landelijk wachten nog ruim dertig studenten op een leerplek aan boord.
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Hoewel het woord ‘sas’ ook wel in Ne-
derland wordt gebruikt voor een sluis, 
zoals in het net boven de Belgische 
grens gelegen Sas van Gent, is het 
toch vooral een Belgisch woord voor 
een kunstwerk ten behoeve van wa-

terhuishouding en scheepvaart. Het verwijst naar het 
hoge Belgische gehalte van de gelegenheidscombinatie, 
die de klus waarschijnlijk gaat uitvoeren. Rijkswater-
staat heeft Sas van Vreeswijk ‘voorlopig’ geselecteerd uit 
een lijstje van slechts drie gegadigden. De dienst hakt de 
knoop volgende maand door.
De deelnemers in het consortium zijn de Belgische be-
drijven Besix en TD Partners (TDP) en de Rotterdamse 
Rebel groep. Die hebben de Nederlandse aannemer Mar-
tens en Van Oord en het Belgische ontwerpbureau Agi-
dens in de arm genomen. Verder krijgt de Nederlandse 
aannemer Heijmans na de zogenoemde contract close 
een aandeel in de combinatie en zou ook de Belgische 
aannemer Jan de Nul bij het project betrokken worden.
Hoewel het project minder tot de verbeelding spreekt 
dan de bouw van de nieuwe zeesluizen bij Terneuzen 
en IJmuiden, gaat het wel degelijk om een grote klus. 
De nieuwe ‘waterbak’ wordt 270 meter lang, 25 meter 
breed en toegankelijk voor schepen met een diepgang 
tot 4 meter. Dat is in alle opzichten een maatje meer dan 
het huidige tweetal: die zijn 225 meter lang, 18 meter 
breed en kunnen schepen tot een diepgang van 3,5 me-
ter verwerken. Bovendien moet het Lekkanaal ter plek-
ke worden verbreed om meer ligplaatsen voor de bin-
nenvaart te creëren.

Monumentaal
Met zo’n 50.000 schepen per jaar is het een van de groot-
ste sluizencomplexen van Nederland. Volgens voorspel-
lingen van Rijkswaterstaat loopt het tegen 2020 tegen de 
grenzen van zijn capaciteit aan, waardoor de verbinding 
over water tussen Noord- en Zuid-Nederland in het ge-

waarom zich slechts drie gegadigden voor de klus heb-
ben gemeld. Aannemers zijn het voorbeeld van Ballast-
Nedam niet vergeten. Dat vertilde zich aan het enorme 
dbfm-contract voor de verbreding van de A15 naar de 
Maasvlakte, ging voor ettelijke miljoenen het schip in 
en moest zich uiteindelijk door een Turkse bouwgroep 
laten overnemen. Overigens verzekeren zowel Rijkswa-
terstaat als Sas van Vreeswijk in persberichten dat de 
risico’s evenredig gedeeld worden. Zo zegt tenderma-
nager Nico de Koning van Besix dat het consortium te-
gen een stootje kan en dat het project ook onder on-
voorziene omstandigheden een gezamenlijk succes kan 
worden.

Veel tegelijk
Verder speelt waarschijnlijk een rol dat er wel erg veel 
sluisprojecten tegelijk komen. Eerder dit jaar is de 
bouw al in gang gezet van de zeesluizen bij Terneuzen 
en IJmuiden, beide ter waarde van zo’n 900 miljoen 
euro, en vorig jaar de keersluis in Limmel bij Maas-
tricht. Die is weliswaar veel kleiner, maar nog altijd 
goed voor 30 miljoen. Daarnaast zitten er nog twee pro-
jecten in de pijplijn: een tweede kolk in Eefde (Twente-
kanalen) ter waarde van 70 miljoen en vernieuwing van 
de sluizen in de Afsluitdijk. De laatste is begroot op 
ruim 800 miljoen euro.
Brancheorganisatie Bouwend Nederland onder aan-
voering van voormalig minister Maxime Verhagen 
klaagde eerder dit jaar al dat de aanbesteding van die 
sluisprojecten te dicht op elkaar zat, waardoor Neder-
landse aannemers dreigden af te haken. Ook stelde hij 
al dat Nederland moest ophouden ‘met het leuren over 
de grens met sluisprojecten’. Volgens hem heeft Rijks-
waterstaat actief buitenlandse aannemers voor sluis-
projecten in Nederland benaderd. Of dat ook echt zo is, 
valt onmogelijk te controleren. Feit is wel dat Belgische 
bedrijven een fl inke slag hebben binnengehaald op de 
Nederlandse markt.

drang zou komen. Bovendien is het complex behoorlijk 
op leeftijd. Volgens Rijkswaterstaat gaat het zelfs om ‘de 
grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland’, 
die na 77 jaar aan uitbreiding toe is.
Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt voor welk 
bedrag Sas van Vreeswijk het werk wil doen, maar het 
budget is jaren geleden al vastgelegd in het MIRT, de 
lange termijnplanning voor infrastructuur van het Rijk: 
216 miljoen euro. Bovendien komen de meeste risico’s, 
die onlosmakelijk aan grote infrastructuurklussen zijn 
verbonden, voor rekening van de aannemer. Het gaat 
namelijk om een dbfm-contract, waarbij het consorti-
um verantwoordelijk is voor het volledige ontwerp, de 
bouw, de fi nanciering en het onderhoud voor een peri-
ode van 27 jaar.

Overigens zegt Rijkswaterstaat niet alleen op basis van 
prijs maar ook op kwaliteit te hebben geselecteerd. De 
dienst noemt dat EMVI, de Economisch Meest Voorde-
lige Inschrijving, die zou helpen ‘om de innovatiekracht 
en de creativiteit van de markt beter te benutten’. Op-
merkelijk is dat Sas van Vreeswijk belooft de sluis in 
2019 op te leveren. Volgens Rijkswaterstaat is dat een 
jaar eerder ‘dan tot nu toe verwacht’, hoewel ook in de 
oorspronkelijke planning al sprake was van oplevering 
in de periode 2018-2020.
Het ‘taakstellende budget’ van 216 miljoen in combina-
tie met een dbfm-contract verklaart waarschijnlijk 

De meeste risico’s zijn voor 

rekening van de aannemer.

Over sassen en sluizen

De nieuwe sluisbak, ingetekend naast de bestaande Prinses Beatrixsluizen. Beeld: B+B landschapsarchitect

ROB MACKOR

Voorbeeldje van Belgische ironie: de nieuwe sluiskolk van de Prinses Beatrixsluizen bij Nieuwegein in de 
verbinding tussen de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gebouwd door het consortium Sas van Vreeswijk.
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Sinds 1895 is de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht verantwoordelijk voor 
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Contact ons via 088 11 33 000, mail naar info@krve.nl of kijk eens op www.krve.nl.
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Westbank van het kanaal. Aan ons de taak een plan op 
te stellen voor de ontwikkeling.’ 

Logistieke hub
Panama heeft de ambitie een logistieke hub te worden 
in de regio, legt Bakker uit. ‘Luchthaven Tocumen is 
daarvan al een goed voorbeeld. In het verlengde van 
deze ambitie moet de kanaalzone uitgroeien tot meer 
dan slechts een transhipment-hub.’ De Nederlanders 
maken eerst een analyse van de handelsstromen die 
van belang zijn voor de haven. ‘We kijken heel ratio-

neel naar mogelijke afzetgebieden, naar goederen-
stromen, naar grondstoff en in de regio en naar de eco-
nomische situatie in de landen die direct om Panama 
heen liggen.’
De kanaalautoriteiten realiseren zich dat de groei van 
een haven als die van Rotterdam minder met de bouw-
activiteiten langs de rivier te maken heeft en had, maar 
veel meer met de vraag naar producten in het achter-
land. ‘Panama is zelf een klein land, maar welvarend. 
Vanuit de haven zouden Noord- en Zuid-Amerika be-

De Panama Kanaal Autoriteit (ACP, Au-
toridad del Canal de Panamá) is tot nu 
toe primair gericht op de operatie van 
het Panamakanaal als corridor tussen 
twee oceanen. Bij de uitbreiding van 
het kanaal wordt vaak alleen gedacht 

aan de nieuwe sluizen met een grotere capaciteit. Die 
uitbreiding is spectaculair en van groot belang voor de 
containervaart. De ambitie van ACP is echter groter, 
het expansieprogramma omvat ook de bouw van een 
nieuwe containerterminal (Corozal) en de verdere 
ontwikkeling van de kanaal-zone. In dat kader wordt 
nu onderzocht of het haalbaar is een groot logistiek 
park aan te leggen op de zogenoemde Westbank, een 
strook land langs het kanaal, nabij Panama Stad. 
Naast corridor-autoriteit wordt ACP daarmee ook ha-
venautoriteit. In die hoedanigheid heeft de ACP een 
opdracht verstrekt aan een consortium van drie Ne-
derlandse bedrijven voor een ontwikkelplan voor het 
eerste deelgebied van de kanaalzone. Het consortium 
bestaat uit Antea, Croonenburo5 en Stig�. Antea 
draagt daarbij zorg voor de civiele- en milieukundige 
aspecten samen met een zusterorganisatie in Colom-
bia. Mark van der Poll van het in Maastricht gevestig-
de adviesbureau Croonenburo5 biedt de stedenbouw-
kundige expertise voor het project. Stig� draagt zorg 
voor de logistieke visie voor het gebied en de markt-
benadering. Stig� is tevens overall projectmanager 
voor het project. Gezamenlijk leveren de partijen een 
masterplan, een ontwikkelplan en een marktbenade-
ring op. Gelijktijdig aan een ruimtelijke opgave wer-
ken en de marktvraag specifi ceren vergt een integrale 
benadering. Het Nederlandse samenwerkingsverband 
kwam in aanmerking voor de opdracht na het winnen 
van een tender. ‘In 2013 nam ik deel aan een handels-
missie naar Panama, toen zijn de eerste contacten ge-
legd’, vertelt Arènso Bakker van Stig�. ‘De kanaalau-
toriteiten zijn bijzonder gecharmeerd van de wijze 
waarop in Rotterdam langs de rivier de havengebieden 
zijn ontwikkeld. Een dergelijke ontwikkeling staat ook 
hen voor ogen.’ Wie de afstand tussen de Maasvlakte 
en de binnenstad van Rotterdam projecteert op het 
Panamakanaal, ziet, gemeten vanaf de sluizen bij Pa-
namastad, een te ontwikkelen gebied ontstaan van 
1200 hectare. Bakker: ‘Het is een enorm gebied op de 

Panama heeft de 

ambitie een logistieke 

hub te worden.

Panama wil groeien in overslag

diend kunnen worden. In feite komen er twee goede-
renstromen bij elkaar in dit gebied: transporten langs 
de noord-zuid as, en transporten tussen Amerika en 
Europa/Azië, de oost-west as, dus. Dat biedt kansen.’ 

Bunkeren
Ook nu zijn er al activiteiten langs de kanaalzone, 
denk daarbij aan het bunkeren van brandstof. ‘Die rol 
zal blijven’, weet Bakker, ‘Panama zou een belangrijke 
bunkerhaven kunnen worden voor LNG.’ Maar de ha-
venautoriteiten willen meer. ‘Onze plannen voorzien 
in een zeehaven voor de sluis, waar grote zeeschepen 
kunnen laden en lossen. Met feeders en binnensche-
pen kan de lading dan vervoerd worden naar andere 
regio’s of naar logistieke parken langs het kanaal.’ Bak-
ker onderstreept daarbij het belang van een shuttle-
service tussen verschillende locaties en de aanleg van 
een bargeterminal aan het kanaal, ook omdat vervoer 
van lading over de weg lastig is wegens congestie. ‘De 
autoriteiten moeten het gebied als een geheel gaan 
zien, dat gebeurde in het verleden niet.’ Mogelijke 
groei ziet het Nederlandse consortium, dat in februa-
ri zijn defi nitieve masterplan moet presenteren aan de 
kanaalautoriteit, met name in ro/ro en food. ‘Bijna alle 
landen in de regio exporteren fruit, dat zou je in grote 
koelpakhuizen in Panama bij elkaar kunnen brengen.’ 
Daarnaast ziet het consortium ruimte voor distribu-
tiecentra voor grote internetretailers, die vanuit Pa-
nama hun klanten bedienen. ‘Denk aan spareparts: 
wat snel bij een klant moet zijn kan vervoerd worden 
vanaf de goed geoutilleerde luchthaven, wat minder 
haast heeft kan per schip naar de klant, waar ook ter 
wereld, gebracht worden.’ 

Het nu nog 

braakliggende 

terrein naast het 

kanaal.

Foto’s: StigΔ

MELS DEES

Panama moet een belangrijke rol krijgen als 

doorvoerhaven. Rotterdam is een lichtend voorbeeld.
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Rhenus Logistics Deep Sea Terminal Maasvlakte (Port # 8237) · Antarcticaweg 199 · 3199 KA Rotterdam 
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UW LADING IN ZEKERE EN VEILIGE HANDEN. 
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derne veilige terminals, goede bereikbaarheid en one-stop-shopping concept biedt Rhenus Logistics B.V. 
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Schepen vol containers, stijgende tarieven, 
recordvolumes en hoge bezettingsgraden. 
Het derde kwartaal is het piekseizoen voor 
de containervaart. Juli, augustus en sep-
tember zijn de maanden waarin alle spul-
len die Amerikaanse en Europese consu-

menten voor de decembermaand kopen, per container 
van het Verre Oosten naar het Westen worden ver-
voerd. In het derde kwartaal moet de lijnvaart het geld 
verdienen. Als het derde kwartaal van 2015 echter sym-
bool staat voor dit alles, dan moeten de containercar-
riers zich erg grote zorgen maken. Die conclusie kan nu 
al getrokken worden, ook al zitten we nog midden in 
het cijferseizoen en hebben nog lang niet alle rederijen 
hun resultaten over het derde kwartaal van dit jaar ge-
publiceerd.
Zo moet de Franse containercarrier CMA CGM genoe-
gen nemen met een omzet van 3,98 miljard dollar in het 
derde kwartaal. Dat is 9% minder dan in dezelfde peri-
ode vorig jaar. Het operationele resultaat maakte zelfs 
een vrije val van 201 miljoen dollar in het derde kwar-
taal van 2014 naar 51 miljoen dollar in de maanden juli 
tot en met september dit jaar. Dat is een daling van drie-
kwart.
Dat CMA CGM met dit resultaat claimt beter te preste-
ren dan het marktgemiddelde, is een teken aan de 
wand. ‘De industrie wordt gevormd door een scherpe 
daling van de vrachtprijzen en overcapaciteit in de be-
langrijke markten. Vrachttarieven zijn vooral zwak op 
de belangrijke lijndiensten, inclusief Azië-Europa’, 
schrijft CMA CGM in een verklaring. Een iets diepere 
analyse laat ook direct het manco zien. In een jaar tijd 
is de vlootcapaciteit van CMA CGM ruim vier keer zo 
hard gestegen als het vrachtvolume. De vlootcapaciteit 
nam met 14,8% tot 1,88 miljoen teu. Het vrachtvolume 

Zowel de vrachtprijs als het 

volume blijft achter.

Zorgen bij containerreders
Dat blijkt nu ook bewaarheid, zegt senior consultant 
Frans Waals van Dynamar. ‘We zien dat er nu meer clau-
sules worden opgenomen in de contracten. De contrac-
ten worden fl exibeler. De contracttarieven zijn niet 
meer statisch. Als de spottarieven ineens dalen, dan 
kunnen de contracttarieven meegaan.’ Dat is een hard 
gelag voor de hele lijnvaart. Waar Maersk Line en CMA 
CGM, de nummer één en drie van de wereld, nog winst-
gevend zijn. Is een groot deel van de lijnvaartsector dat 
niet. 
De Arabische rederij UASC heeft, zonder concrete re-
sultaten te presenteren, al aangegeven de verwachtin-
gen voor dit jaar ook naar beneden te moeten bijstellen 
en in de rode cijfers te belanden. Cosco doet het op-
zienbarend slecht. De Chinese containercarrier boekte 
in het derde kwartaal een verlies van 266,8 miljoen dol-
lar. Vorig jaar was dat nog een winst van 254,2 miljoen. 
Beleggers zijn in afwachting van de uitkomst van de fu-
siegesprekken met CSCL die de cijfers over de periode 
juli tot en met september nog moet publiceren. De ver-
wachting is dat die ook niet rooskleurig zijn en dat een 
eventuele samensmelting van de twee Chinese contai-
nerreuzen vooral uit nood is geboren. 
Bij OOCL is het al niet beter. De containercarrier uit 
Shanghai verdiende in het derde kwartaal van 2015 
201,2 miljoen dollar voor het vervoer van 222.872 teu op 
de handel tussen Azië en Europa. Vorig jaar was dat nog 
310,2 miljoen dollar voor 251.861 teu. Cosco zag zijn be-
zettingsgraad met 7,1% dalen en de opbrengst per teu 
slonk met 7,6%.

Winstsprong
De enige positieve uitschieter is Hapag-Lloyd. De Duit-
se containerrederij zag zijn omzet met een derde stij-
gen tot 2,1 miljard euro en het vrachtvolume met 28,3% 
ten opzichte van het derde kwartaal in 2014. De netto-
winst kwam uit op 3,2 miljoen euro. Dat was vorig jaar 
nog een verlies van 50,7 miljoen. Deze winstsprong is 
echter volledig te danken aan de fusie met de Chileense 
containerreder CSAV in december van afgelopen jaar. 
Beleggers van het onlangs deels naar de beurs gebrach-
te Hapag-Lloyd profi teren dan ook niet van de goede 
resultaten. Het aandeel Hapag-Lloyd blijft rond de in-
troductiekoers van 20 euro schommelen, omdat beleg-
gers hun stemming meer laten beïnvloeden door de be-
labberde marktomstandigheden dan door de goede 
prestaties van de Hamburgse rederij.

kwam in het derde kwartaal uit op 3,3 miljoen teu. Dat 
is slechts 3,3% meer dan dezelfde periode vorig jaar. 
CMA CGM is niet de enige die slechter presteert dan 
verwacht. Marktleider Maersk Line heeft de resultaten 
over het derde kwartaal zelfs moeten opluisteren met 
een winstwaarschuwing. Moederbedrijf Maersk gaat uit 
van een winst voor eenmalige kosten van 3,4 miljard 
dollar over heel 2015. Na het tweede kwartaal gingen de 
Denen er nog vanuit dat die winst op 4 miljard dollar 
uit zou komen. 
De bijstelling is vooral nodig vanwege de dramatische 
marktomstandigheden in de containervaart. Zowel de 
gemiddelde vrachtprijs als het vrachtvolume bleef ach-
ter bij de verwachtingen. De gemiddelde vrachtprijs 
kwam in het derde kwartaal uit op 2.163 dollar per 40ft. 
Vorig jaar was dat nog 2.679 dollar. Het vrachtvolume 
bleef nagenoeg gelijk met 2,43 miljoen ft. tegen 2,40 

miljoen in de maanden juli tot en met september 2014.
Analisten van Clarksons Platou reageerden direct op de 
winstwaarschuwing van Maersk. Die laat volgens hen 
zien dat de containercarriers moeten stoppen met hun 
prijzenoorlog en zich moeten richten op winstgevend-
heid. 
‘Het is natuurlijk jammer dat de huidige lage tarieven 
precies samenvallen met de heronderhandelingen van 
de contracten voor 2016’, zegt Nils Smedegaard Ander-
sen, CEO van de Maersk Groep, in reactie op de bijge-
stelde prognoses. 

Flexibeler tarieven
Tijdens het Havendebat in september in Antwerpen zei 
Stijn Rubens, consultant van het maritieme onderzoeks-
bureau Drewry, al dat de lage spottarieven de contract-
tarieven voor 2016 mogelijk gaan beïnvloeden. Dat is een 
enorme aderlating voor de containervaart. Op de belang-
rijkste handelsroute, de Azië-Europa trade, liggen de 
vrachtprijzen op de spotmarkt veelal onder de kostprijs. 
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Niet alle reders presenteerden 

al kwartaalcijfers, maar dat de 

lijnvaart het moeilijk heeft is 

duidelijk.
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24/7 EN ONDER ALLE

OMSTANDIGHEDEN

Jaarlijks loodsen 220 ervaren registerloodsen zo’n 56.000 
schepen veilig en vlot van, naar en door de havens van 
Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk en Scheveningen. Daarmee 
leveren we een belangrijke bijdrage aan het succes van 
één van de grootste motoren van de Nederlandse economie. 

Samen met collega-dienstverleners zorgen we voor een  
effectieve en efficiënte nautische dienstverlening in de 
haven. Door intensief contact te onderhouden met onze 
klanten en hun principalen streven we naar een dienst-
verlening die zo optimaal mogelijk is. 

Daarom zetten wij ons bijvoorbeeld ook in voor een trans-
parante en intensieve uitwisseling van (nautische) informatie 
in die keten. Ons Gezamenlijk Interactief Dienstverleners  

Systeem (GIDS) zorgt ervoor dat alle nautische partijen in 
de keten steeds de meest actuele informatie hebben. Alleen 
zo kunnen we de haven van Rotterdam, en daarmee u als 
onze klant, goed van dienst zijn. 

We stellen GIDS ter beschikking aan agenten en terminals 
zodat zij deze informatie kunnen gebruiken voor de eigen 
planning. En, niet minder belangrijk, zodat we steeds en 
intensief met klant of partner in gesprek kunnen blijven 
over onze dienst verlening. 

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u meer 
weten over Loodswezen Rotterdam-Rijnmond?  
Kijk dan op www.loodswezen.nl of stuur een e-mail naar  
rtm.customerservice@loodswezen.nl
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Voor zowel Amsterdam als Rotterdam was 2015 een me-
morabel ‘cruise-jaar’. Rotterdam wijdde zijn gereno-
veerde cruiseterminal in en maakt zich op voor niet 
minder dan zestig aanlopen volgend jaar. Het havenbe-
drijf van Amsterdam werd intussen volledig eigenaar 
van de Passenger Terminal Amsterdam, door het meer-
derheidsbelang daarin van NS Stations over te nemen.
Beide havens willen nadrukkelijk groeien, want ze zien 
de passagiersvaart net als het zeevervoer van niet le-
vende lading als ‘serious business’. En terecht. De 
Cruise Lines International Association (CLIA), de we-
reldwijde organisatie dus van cruisereders, heeft de cij-
fers onlangs op een rijtje gezet. Vorig jaar maakten ruim 
22 miljoen wereldburgers een vakantiereis op zee. Tien 
jaar eerder waren dat er nog ‘maar’ 13,1 miljoen.
De bedrijfstak cruisevaart was in 2014 mondiaal goed 
voor een bijdrage aan de totale economie van bijna 120 
miljard dollar. De branche biedt werk aan bijna één mil-
joen mensen, die samen een kleine veertig miljard euro 
verdienen. Om de cruisevaart heen zit een dikke schil 
van toeleveranciers: werven, bunkerleveranciers, cate-
raars en andere bevoorraders van schepen, het loods-
wezen en nog een hele sleep dienstverleners die we hier 
niet zullen opsommen.
Het belang van de cruisevaart neemt de laatste jaren 
hand over hand toe. Menig Chinees permitteert zich te-
genwoordig ook eens een weekje aan boord van een 
luxe oceaanreus, zij aan zij met de Amerikanen en an-
dere westerlingen die dat al veel langer deden. Nog 
steeds komen de meeste cruise-passagiers uit Noord-
Amerika, namelijk 12,2 miljoen: 55% van het totaal. Eu-
ropa is goed voor 6,4 miljoen varende vakantiegangers 
(29%). Andere regio’s, waaronder het Verre Oosten, 
Australië, Japan en Zuid-Amerika brengen de resteren-
de 16% aan boord.
Maar dat nog bescheiden percentage – die ‘andere re-

Cruisevaart is bedrijfstak 

van 120 miljard dollar.

Graag geziene gast in haven
Wij vinden het belangrijk dat de Rotterdammers de 
band met de haven blijven houden, ook al verdwijnt die 
uit het zicht.’ Menige Rotterdammer komt dan ook 
eens een kijkje op de pier nemen als er weer zo’n knots 
met tien of twaalf dekken ligt afgemeerd.
In de Rotterdamse cruiseterminal, in de voormalige 
passagiersterminal van de Holland Amerika Lijn, werd 
onder meer de gevel aangepakt, de dakisolatie verbe-
terd en een aantal inpandige aanpassingen gedaan. Het 
Havenbedrijf besteedde zijn inbreng van 3,75 miljoen 
euro aan een nieuwe loopbrug, de aanpassing van de 
douanezone en een opknapbeurt van representatieve 
ruimtes binnen.
De cruisevaart is in Amsterdam een paar maatjes groter 
dan in Rotterdam. Amsterdam is natuurlijk een echte 
vakantiestad, terwijl Rotterdam dat nu langzamerhand 
een beetje lijkt te worden. De hoofdstad besloot in 1997 
een nieuwe terminal voor pleziervaarten te bouwen en 
nam die in 2000 in gebruik. Het was in Europa de eer-
ste multifunctionele terminal, wat betekent dat als er 
geen cruiseschip voor de kant ligt er in het gebouw wel 
congressen en andere bijeenkomsten kunnen worden 
georganiseerd.
Die terminal was tot voor kort voor 51% in handen van 
NS Stations, terwijl de overige 49% van de aandelen bij 
Port of Amsterdam, het hoofdstedelijke havenbedrijf, 
berustten. Onlangs werd het havenbedrijf het eens met 
NS Stations dat het beter zou zijn als alle aandelen bij 
één partij terecht zouden komen. Het facilitaire bedrijf 
van de spoorwegen trok zich terug. Koen Overtoom, de 
operationele topman van Port of Amsterdam, spreekt 
van een ‘strategische acquisitie’.
Zijn havenbedrijf wil de cruisevaart verder versterken. 
Die brengt niet alleen direct geld in het laatje, bijvoor-
beeld in de vorm van niet misselijke bedragen aan ha-
vengeld, maar geeft ook de Amsterdamse binnenstad 
en de regio een fl inke impuls. Toeristen laten bijvoor-
beeld op hun tripjes naar bezienswaardigheden per jaar 
zomaar negentig miljoen euro uit hun portemonnee 
rollen, zo heeft de stad berekend. Ziet u dus volgend 
jaar weer zo’n ‘MSC Splendida’, ‘MS Rotterdam’, ‘Ko-
ningsdam’, ‘Costa Favolosa’ of ‘Costa Neoromantica’ 
aan de kade liggen, bedenk dan: daar rinkelt de kassa 
van de haven én de stad.

gio’s’ hebben immers samen een aandeel in de wereld-
bevolking van 85% – gaat zeker toenemen. Azië is ook 
hier de groeimotor. De cruisebranche groeit er al jaren 
met dubbele cijfers en het aantal aanlopen van Aziati-
sche havens neemt navenant toe. Dat is ook de Neder-
landse cruisehavens niet ontgaan. Reden waarom ze 
best een investering willen wagen in hun faciliteiten 
voor de vaak veeleisende cruise-vakantievierder.
In juli dit jaar opende burgemeester Ahmed Aboutaleb 
de vernieuwde Cruise Terminal Rotterdam, het welbe-
kende in hallen onderverdeelde gebouw aan de Wilhel-
minapier. Tot de verbouwing was eind 2013 besloten. 
Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam zouden samen 
bijna zeven miljoen euro in de modernisering steken. 
De terminal moest worden aangepast aan de aanhou-

dende schaalvergroting in de cruisevaart. Verder werd 
gemikt op een verdubbeling van het aantal aanlopen 
per jaar van toen iets meer dan dertig naar zestig vol-
gend jaar. Het ziet er nu naar uit dat dat aantal ook 
wordt gehaald.

Mooier
Ronald Paul, fi nancieel directeur van het Havenbedrijf, 
zag indertijd nog een extra belang van de cruisevaart, 
naast de fi nanciële impuls voor de regionale economie. 
De haven heeft in de afgelopen decennia in rap tempo 
de stad verlaten. ‘De cruisevaart maakt de stad mooier. 

De cruisevaart is in Amsterdam een paar maatjes groter dan in Rotterdam. Foto: Flickr/Gerard Stolk

FOLKERT NICOLAI

Een cruiseschip in de haven is 

goed nieuws voor die haven

en ook voor de middenstand 

eromheen.
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Toen Deepwater Container Terminal 
(DCT) Gdansk als bedrijf werd opge-
richt in 2007, verwerkte de terminal van 
de haven van Gdansk alleen feeder-
transporten afkomstig uit onder meer 
havens als Hamburg en Rotterdam. On-

dertussen ontvangt DCT Gdansk als terminus contai-
nerschepen vanuit Oost-Azië, waaronder Maersk-sche-
pen van de E-klasse (14.770 teu). Daarmee is Gdansk vrij 
plotseling een echte container-hub geworden voor ge-
heel Centraal- en Oost-Europa. ‘We zijn de grootste 
containerterminal in Polen’, vertelt Maciek Kwiatkows-
ki, directeur van DCT Gdansk, trots. ‘Sterker nog: we 
zijn de grootste containerterminal aan de Oostzee.’
De haven van Gdansk is niet minder dan een succesver-
haal. In het jaar na de opening verwerkte DCT 1,3 mil-
joen teu. Voor de herfst van volgend jaar wordt het vo-
lume geschat op 3 miljoen teu, meer dan een 
verdubbeling binnen een decennium dus. Groei die 
vooral ten koste is gegaan van de Duitse havens, Ham-
burg voorop. Volgens een analyse in opdracht van die 
haven kan Hamburg tot 2025 zelfs 500.000 teu kwijtra-
ken aan Gdansk. 
De groei is volgens Kwiatkowski vooral te danken aan 
de keuze van Maersk en later MSC om Gdansk op te ne-
men in hun scheepsroutes. ‘Maersk Line nam in 2010 
de beslissing om een van hun routes te verlengen naar 
de Oostzee, waarbij DCT Gdansk als terminal zou fun-
geren’, zegt Kwiatkowski. ‘Daarmee kwam er een extra 
mogelijkheid voor vervoerders om hun containers naar 
de regio te vervoeren. Ze waren niet langer afhankelijk 
van transshipment vanuit Hamburg, Rotterdam, Ant-
werpen, of Bremerhaven.’ Het scheelt voor die vervoer-
ders een extra handeling en daarmee extra kosten. ‘Ze 
krijgen bovendien meer fl exibiliteit in het vaststellen 
van hun tarieven, want ze kunnen grotere schepen hier 
laten uitladen.’

Goed alternatief
De beslissing is een breuk met een traditie van trans-
shipment mede ingegeven door de sterke groei van 
Midden- en Oost-Europa, Polen voorop. ‘Zelfs toen de 
groei in de rest van Europa stokte, ging de groei hier ge-
woon door. Dat heeft voor extra aantrekkingskracht ge-
zorgd, net als het havenbestuur dat zijn best heeft ge-
daan om de haven een goed alternatief te laten zijn.’ Het 

In een jaar is de haven 

van Gdansk hooguit 

twee dagen dicht.

Na het Kattegat heerst Gdansk
Dat wil nog niet zeggen dat het alleen maar rozengeur 
en maneschijn is voor de haven van Gdansk. De neer-
gang van de Russische economie heeft een rem gezet 
op het overladen van goederen bedoeld voor die 
markt. De waarde van de Poolse export naar Rusland 
is in de eerste helft van het jaar gezakt met 45 procent 
naar 2 miljard dollar. De totale transshipmentvolumes 
zijn met bijna 17 procent gedaald ten opzichte van vo-
rig jaar. ‘Het transshipment naar Rusland is inderdaad 
fl ink gezakt’, zegt Kwiatkowski. ‘Maar dat geldt ook 
voor de volumes die worden verwerkt door de Russi-
sche Oostzeehavens. Jaar-over-jaar gaat het daar om 
iets van 28 procent. De haven van Kaliningrad heeft 
zelfs meer dan 59 procent aan volume moeten inleve-
ren. De lage olieprijs daar heeft de import in bepaalde 
branches een harde klap gegeven. Het is er ronduit 

dramatisch.’ Ook andere concurrenten, waaronder 
Hamburg, worden harder geraakt door de Russische 
malaise dan Gdansk. Des te meer reden voor Gdansk 
om zich juist op de markten te richten die stijgende 
zijn, met Polen voorop. ‘Maar ook Tsjechië, Slowakije, 
en we kijken ook naar markten als Wit-Rusland en 
West-Oekraïne.’

Grillig en ondiep
Zwakke punt voor Gdansk blijft de rivier de Wisla. Hoe-
wel deze in theorie een prima interne waterverbinding 
zou kunnen vormen met de Poolse economische centra 
als Warschau en Krakau, is de Wisla ronduit te grillig en 
te ondiep. ‘Dat gaat nog generaties duren voor die rivier 
goed bevaarbaar is’, verzucht Kwiatkowski. ‘Maar ach, 
met de Rijn duurde het ook heel lang voor ze het ge-
schikt hebben gemaakt als aanvoerweg voor het Ruhr-
gebied.’

voorbeeld van die aantrekkingskracht dat Kwiatkowski 
geeft zijn de tarieven, die volgens hem laag zijn, maar 
ook dienstverlening als loodsen en de diepe aanvaar-
route. Ook de omstandigheden zijn in Gdansk gunstig. 
Waar havens als die van Helsinki en Sint-Petersburg te 
kampen hebben met ijs, is de Poolse haven het gehele 
jaar ijsvrij. ‘In een jaar is de haven van Gdansk mis-
schien twee dagen dicht.’
De investeringen zijn dan ook groot. Komend jaar 
wordt bijna 2 miljard euro aan extra investeringen in de 
haven gepompt om de capaciteit met 3 miljoen teu te 
vergroten. DCT krijgt volgend jaar een nieuwe anker-
plaats waar schepen boven de 18.000 teu terechtkun-
nen, en ook vijf extra laadkranen. In 2027 moet Gdansk 
100 miljoen ton verwerken, een ruime verdrievoudi-
ging dus, en 5 miljoen teu. 

Foto’s: 

DCT Gdansk

MICHIEL VAN BLOMMESTEIN

Gdansk profi teert van een 

verschuiving van ladingstromen, 

ondanks de recessie in Rusland.
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Een ferry wordt door menige wegvervoer-
der gezien als een voortzetting van de 
weg met andere middelen. Lastig dus als 
die ferry er niet ligt, grote vertraging 
heeft of als de weg ernaartoe wordt ver-
sperd door vluchtelingen die clandes-

tien met de vrachtauto willen ‘meeliften’ naar de over-
kant. Voor wegvervoerders die diensten onderhouden 
tussen het vasteland van Europa en de Britse eilanden 
was ‘Calais’ deze zomer dan ook een nachtmerrie. En 
nog steeds is de toestand in de Franse ferryhaven verre 
van normaal, al is er de laatste tijd wel enige verbete-
ring.
Het probleem in Calais ontstond doordat Groot-Brit-
tannië beslist niet wilde dat asielzoekers massaal en on-
gecontroleerd de overtocht over het Kanaal naar Dover 
maakten. Daardoor werd Calais opgezadeld met hor-
den illegaal in Europa verblijvende vluchtelingen die 
zich op een of andere manier, bijvoorbeeld verscholen 
tussen de lading van vrachtauto’s, toegang tot het Ver-
enigd Koninkrijk probeerden te verschaff en.
Vrachtauto’s die wachtend op de ferry of de trein door 
de Eurotunnel stilstaan, worden ook nu nog openge-
broken. Soms wordt de chauff eur geattaqueerd, soms 
wordt lading vernield of uit de laadruimte geworpen. 
Om deze toestanden te vermijden, konden sommige 
vervoerders ervoor kiezen met een andere ferrydienst, 
bijvoorbeeld via Oostende of Hoek van Holland, de reis 
naar de overkant te maken. Andere vervoerders zagen 
zich genoodzaakt een toeslag in te voeren voor het En-
geland-vervoer.
De Franse autoriteiten traden aanvankelijk nauwelijks 

Kwestie MyFerryLink 

maakte chaos nog erger.

Als de ferry het laat afweten
opgericht, zette in wezen de diensten voort van Sea-
France, de ferryreder die kort daarvoor failliet was ge-
gaan. Het nam van de vloot van Seaways ook twee sche-
pen – met bemanning – over, namelijk de ‘Berlioz’ en de 
‘Rodin’.

Onder vuur
Vorig jaar kwam MyFerryLink onder vuur te liggen van 
de Britse mededingingsautoriteit, de CMA. Deze be-
paalde enige malen dat het gecombineerde marktaan-
deel van Eurotunnel en zijn veerdochter op de Kanaal-
route te groot zou zijn geworden. Dat zou een 
bedreiging vormen voor de eerlijke concurrentiever-
houdingen op deze route. Tegen die uitspraak ging 
MyFerryLink enkele keren in beroep, waarbij het be-
drijf aanvankelijk in het gelijk werd gesteld. Het be-
drijf had zelfs de kans de hele ruzie met de CMA in zijn 
voordeel te beslechten, maar in juli dit jaar zou de 
huurperiode voor de twee schepen afl open. En dat 
moment greep moeder Eurotunnel aan om de stekker 
uit de hele dienst te halen.

Chaos
Daaraan ging een periode van chaos vooraf. DFDS, één 
van de andere ferryoperators op de route Calais-Dover, 
wilde de huur van de ‘Rodin’ en de ‘Berlioz’ wel overne-
men, maar het was onduidelijk of het ook alle beman-
ningsleden, die in een soort bemanningspool zijn on-
dergebracht, erbij wilde hebben. Er braken spontane 
stakingen van deze bemanningen uit tegen hun moge-
lijk dreigende ontslag. Daarbij werd ook DFDS getrof-
fen, want de haven van Calais werd door de stakers ge-
sloten voor schepen van DFDS.
Deze incidenten speelden door de verwikkelingen 
rondom de vluchtelingen heen en maakten de zaak er 
niet beter op. De laatste tijd lijkt, mede door nu wel 
door de Franse politie genomen maatregelen, de ergste 
chaos achter de rug te zijn. Maar het is te vroeg om daar 
defi nitieve uitspraken over te doen. Het wegvervoer 
blijft de toestand in Calais nauwlettend observeren. En 
wat daar is gebeurd, kan ook zomaar bij andere veer-
diensten gebeuren.

op. In juli liep het dermate uit de hand dat de oproer-
politie een tweehonderdtal vluchtelingen omsingelde 
om te voorkomen dat ze door de Eurotunnel naar Do-
ver gingen. Er zijn in die tunnel enkele doden bij zulke 
pogingen gevallen en nog vorige maand moest Euro-
tunnel wegens incidenten de treindiensten enige tijd 
stilleggen. In het tijdelijk ingerichte kamp ‘Jungle 2’ ver-
zamelden zich op zeker moment zo’n drieduizend 
asielzoekers uit Eritrea, Syrië en Afghanistan.
Veel vervoerders hebben inmiddels toeslagen inge-
voerd ter compensatie voor de lange wachttijden. Die 
wachttijden kunnen tot vele dagen oplopen. De Bra-
bantse vervoerder Jan de Rijk voerde als eerste grote 
wegvervoerder een toeslag in wegens oplopende kos-
ten, bijvoorbeeld door stilstaan of omrijden langs een 

andere route. Moet het voertuig langer dan één uur 
stilstaan, dan wordt dat bij de verlader in rekening ge-
bracht.
De bevoorrading van delen van Engeland, bijvoorbeeld 
met verse groente uit Nederland, komt door de aanhou-
dende problemen bij de ferry nu en dan in gevaar. Dit 
werd deze zomer nog verhevigd door hardnekkige sta-
kingen van Frans ferry-personeel. Cargolux voerde op 
zeker ogenblik extra vrachtvluchten uit tussen Luxem-
burg en Stansted Airport bij Londen om tijdsgevoelige 
zendingen toch nog in Engeland te krijgen. Bij al deze 
ellende, die nog steeds aanhoudt, kwam het wegvallen 
van de veerdiensten van MyFerryLink op de kortste Ka-
naal-route. Daarmee verminderde de concurrentie op 
het vaargebied.
MyFerryLink was een dochterbedrijf van Eurotunnel, 
de exploitant van de Kanaaltunnel. Het bedrijf, in 2012 

De toestand in Calais is iets verbeterd maar nog steeds vreest het wegvervoer toestanden zoals deze. Foto: Pascal Rossignol/Reuters
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Calais... De chaos rondom de 

ferryhaven dreef het 

wegvervoer tot wanhoop.
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V ia de recent opgerichte nieuwe joint 
venture Dutch Off shore Base bieden 
de twee maritieme bedrijven Zwager-
man en Ter Haak sinds kort opslag, 
overslag, assemblage en demontage 
aan voor onder meer werkschepen in 

de off shoresector. Daarnaast worden via zusterbedrijf 
Conquest Off shore hijsactiviteiten boven de honderd 
ton verricht vanuit de Amsterdamse haven, een com-
pleet nieuwe markt voor de hoofdstad. Het grote 
kraanschip ‘Conquest MB1’, met een liftcapaciteit van 
1.400 ton, is daarvoor onlangs van de Groningse Eems-
haven naar de hoofdstad gedirigeerd. Ook andere hea-
vylift-schepen, deels ingehuurd via partners, kunnen 
worden ingeschakeld. Dat moet van Amsterdam een 
nieuwe hub voor het zware hijswerk maken.

Familiebedrijven
Zwagerman is enthousiast over de nieuwe activiteiten 
in de Amsterdamse haven, die voor zijn komst slechts 
een maximale hijscapaciteit van honderd ton kon aan-
bieden aan de markt. ‘Verbazingwekkend laag’, aldus de 
ondernemer. Hij ontmoette zijn nieuwe zakenpartner 
Richard Ter Haak dit jaar via diens zoon, Michael ter 
Haak, hoewel de twee partners nauwelijks 500 meter 
van elkaar wonen in het waterrijke Noord-Hollandse 
Den Ilp. ‘Er was direct een match’, zegt Zwagerman op 
het hoofdkantoor van Ter Haak in Amsterdam. ‘Wel-
licht dat het er iets mee te maken heeft dat wij oude fa-
miliebedrijven zijn en daardoor dezelfde mentaliteit 
delen. Beiden derde generatie. Dat schept een band. We 
hebben een beetje dezelfde ondernemersgenen. Daar-
naast beweeg ik graag mee op de golven die voorbijko-
men. Richard was zo’n golf.’
Zwagerman zocht al enige tijd naar uitbreidingmoge-
lijkheden voor het dochterbedrijf Rotterdam Off shore 
Group in de Rotterdamse Waalhaven. ‘We beschikken 
daar over een terminal van anderhalve hectare, twee 
aanlegsteigers van bijna 200 meter en een diepgang van 
negen meter. Geschikt voor veel van onze klanten, maar 
onvoldoende om de grotere werkschepen te kunnen af-
handelen en daar zit voor ons deels de groei.’
Richard ter Haak had juist voldoende ruimte in de Am-
sterdam Westhaven: een kade van 800 meter, 25 hec-
tare opslag- en overslagcapaciteit en diepgang bij de 
terminal van 14,5 meter voor de diepstekende werk-
schepen. Het enige probleem dat Ter Haak had voor 
zijn tri-modale overslagbedrijf was onvoldoende klan-
dizie. Daar kan nu met de specifi eke knowhow en klan-

Ik beweeg mee op de 

golven die voorbijkomen. 

Richard was zo’n golf.

Zwagerman kiest voor Mokum
kraanschip hebben gestationeerd, zorgt al voor reuring 
en interesse in de markt.’ 

Snel schakelen
De komende tijd wil Zwagerman de Amsterdamse ha-
ven als relatieve nieuwkomer verder verkennen en de 
binding met partners in de haven verbeteren. ‘We moe-
ten in deze off shoremarkt snel kunnen schakelen. Tijd 
is hier geld. Een probleem in de ochtend moet vaak al 
in de avond zijn opgelost. Zo is de markt. Je moet dan 
snel besluiten kunnen nemen als dienstverleners en 
partners. Indien klanten twijfel hebben, varen ze aan 
Amsterdam voorbij en dat moeten we voorkomen.‘
Zwagerman verwacht dat de nieuwe off shore-activitei-
ten volgend jaar al gemiddeld 25 nieuwe banen zullen 
opleveren in Amsterdam. ‘Dat is een gemiddelde, want 
wij werken verder ook met een grote schil aan fl exwer-
kers als er haastklussen zijn of een grote job moet wor-
den uitgevoerd. In Rotterdam werken er gemiddeld 
zo’n vijftig mensen voor ons. Dat niveau willen wij 
straks ook in Amsterdam bereiken.’

tenkring van Zwagerman een einde aan worden ge-
maakt.
Zwagerman, die de oude scheepsbouwer Cornelis Ver-
olme ziet als zijn grote inspirator, hoopt in het voor-
jaar van 2016 de eerste grote opdracht voor de nieuwe 
Amsterdamse activiteit binnen te halen. ‘Ik hou van 
daden, niet van woorden. Ik wil dan ook via een ‘jump 
start’ in het eerste kwartaal van volgend jaar laten zien 
wat hier in Amsterdam kan en ook niet. Zo is Amster-
dam minder geschikt als thuisbasis voor het dagelijks 
werk van installatieschepen voor windturbines in zee. 
Zo’n schip kost per dag al heel snel 100.000 euro en 
dan loopt het qua kosten snel uit de hand met passage 
door de zeesluis en het Noordzeekanaal. Andere ha-

vens zoals Vlissingen, de Rotterdamse Maasvlakte 2 
en Eemshaven hebben daar een duidelijk concurren-
tievoordeel. Amsterdam moet zich daar dan ook niet 
op toeleggen, maar leent zich uitstekend voor klussen 
zoals de ombouw van werkschepen voor een nieuwe 
opdracht in de gas- en oliewinning, ‘decommissio-
ning’ van schepen, onderhoud van off shore wind-in-
stallaties en bevoorrading. Dan is er sprake van een 
langere periode dat schepen zijn afgemeerd en heeft 
Amsterdam juist een meerwaarde doordat de haven 
achter de sluis ligt en geen tij kent. Bij het demonte-
ren en monteren van allerlei equipement bovendeks 
heb je dan geen last van eb en vloed zoals wij wel in 
Rotterdam hebben. Je moet dan wel even die hobbel 
van de sluis nemen, maar daar achter bevindt zich een 
veel betere tuin.’
De voordelen van de zeesluis blijven nu nog onderbe-
licht, vindt Zwagerman. Daarbij is de aanleg van de 
nieuwe grotere sluis de komende jaren ‘een ontsteker 
voor de uitbouw van zijn activiteiten in Amsterdam’, 
voegt hij eraan toe. Dutch Off shore Base heeft verder 
de eerste aanvragen binnen voor hijswerk in de klasse 
van 500 ton. ‘Slechts het feit dat wij hier ons grootste 

Het kraanschip 

‘Conquest 

MB1’ met een 

hijscapaciteit van 

1.400 ton is sinds 

vorige maand 

in Amsterdam 

gestationeerd. 

Foto: Ter Haak

JOHN VERSLEIJEN

De Zwagerman Groep bouwt 

samen met overslagbedrijf 

Ter Haak aan een uitvalsbasis 

voor offshore.

SUPER KRAANSCHIP TILDE COSTA CONCORDIA
Het Nederlandse offshorebedrijf Conquest Offshore heeft in oktober 

de Amsterdamse haven aangewezen als thuisbasis voor zware 

kraanactiviteiten. Onder meer is het grootste  kraanschip in de vloot, 

de ‘Conquest MB1’, in de hoofdstad gestationeerd. Het schip heeft een 

hijscapaciteit van 1.400 ton en zal worden gestationeerd aan de kade 

van de USA-terminal van de Ter Haak Groep. Daarnaast zullen ook 

kleinere drijvende en vaste kranen bij het Amsterdamse overslagbe-

drijf worden ondergebracht. De ‘Conquest MB1’ was onder meer 

betrokken bij de bergingswerkzaamheden van de Costa Concordia in 

Italië. Het bedrijf zet verder kraanschepen in voor havenprojecten, 

ontmanteling van olieplatformen, windenergieparken in zee, 

bergingen en wrakverwijderingen.

Operationeel directeur Koen Overtoom van Havenbedrijf Amsterdam 

noemt de komst van Conquest Offshore een belangrijke aanwinst 

voor de plannen van de Amsterdamse haven om sterk te groeien in de 

offshore-industrie. Conquest Offshore heeft volgens het havenbedrijf 

onder meer gekozen voor Amsterdam als thuishaven ‘wegens de 

internationaal strategische positie’. Verder sloot de visie van de 

havenbedrijven van IJmuiden en Amsterdam op het gebied van 

offshore-activiteiten aan bij die van de directie, aldus Overtoom. 

Conquest Offshore BV is een joint venture tussen Paul van Es Holding 

en Zwagerman Offshore Services. Het hoofdkantoor is in Sliedrecht 

gevestigd.
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Toen we onze huisfotograaf Ries van Wendel de Joode vroegen ons ‘wat mooi sfeerbeeld 

te sturen voor een speciale edititie over scheepvaart’ ontvingen we per omgaande 32 

foto’s waarmee we zonder veel moeite een hele uitgave hadden kunnen vullen. Toch mag 

een collage van havenbeelden niet ontbreken in dit nummer – zeker als het een groot 

aantal facetten van het nautische bedrijf weergeeft: van bulk tot offshore en van 

binnenvaart tot containerschip. 

Scheepvaart in beeld

Foto’s: Ries van Wendel de Joode
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Dus komt er komend voorjaar een tweede werf, hele-
maal van KRVE zelf. ‘Dat nieuwe pand komt vlak naast 
de eerste werf, er zit alleen een weg tussen. We gaan het 
voor de ene helft inzetten voor ShoreTension (het door 
KRVE in een joint venture met ECT ontwikkelde sys-
teem voor het vastleggen van schepen, red.), en voor de 
andere helft voor scheepsbouw.’ 
De werf richt zich uiteraard weer op heavy duty-sche-
pen, voor roeiers, loodsen en havenautoriteiten. Vraag 
genoeg, aldus De Neef: ‘Ook onze concullega’s uit 
IJmuiden, Amsterdam en Delfzijl hebben ons gevonden 
om hooggekwalifi ceerde schepen voor ze te bouwen, en 
er is interesse uit Vlissingen en Terneuzen. Al onze 
schepen zijn bovendien voorzien van ons eigen fender-
systeem. Voor de havenautoriteit van Gent gaan we vol-
gende maand een aluminium, snelvarend schip opleve-
ren. Dat gaat op patrouille door de haven, dus moet het 
hufterproof zijn en zo geconstrueerd dat ook de elek-
tronica fl inke G-krachten aankan. En het kraanschip 
hopen we inclusief schipper aan de overheid te kunnen 
verhuren, voor klussen als het onderhoud aan boeien, 
palen en steigers.’

De kraan en ook de motor worden ingekocht, maar de 
rest wordt ter plekke gebouwd, net als de ShoreTensi-
on-systemen, die aan havens over de hele wereld wor-
den verkocht. 
In het nieuwe pand is straks een speciaal plekje. ‘Er is 
een put geconstrueerd, ongeveer ter grootte van een 
zeecontainer. Daarin komt een ondergrondse testbank, 

‘W e zijn nu een dubbel-
schroefs multiship aan 
het bouwen, met een 
lengte van 22 meter en 6 
meter breed, en een 
kraan op het dek.’ Een 

trotse Erik de Neef, voorman van KRVE, vertelt over de 
nieuwe plannen van de roeiersvereniging. ‘We hadden 
al een eigen scheepswerf, nadat we in 2006 een joint 
venture met Sjaak Theunissen uit Hardinxveld-Gies-
sendam begonnen onder de naam Merwelands Rotter-
dam. Onze roeiersboten zijn hightech en heavy duty, 
dus we hadden altijd veel eisen als we een schip lieten 
bouwen. Dat kostte ons zoveel tijd, dat we op een gege-
ven moment dachten: dat kunnen we beter zelf doen. 
Bovendien hoef je dan bij reparaties en onderhoud niet 
achter aan te sluiten, dat is ook belangrijk als je continu 
inzetbaar moet zijn. En met Gerrit van der Burg, onze 
“Bob de Bouwer”, hadden we al veel expertise in huis.’
Die eerste werf werd opgeleverd in 2008. Pats boem, 
midden in de crisis. ‘Gelukkig hadden we voorzien dat 
de werf ook zonder commerciële opdrachten rendabel 
kon zijn, dankzij de grote eigen vloot: 60 vaartuigen, 
waaronder 48 “pure” roeiersboten. Maar de laatste ja-
ren trekt de markt weer aan en kregen we steeds meer 
werk voor derden – zowel reparatie, refi t als nieuw-
bouw. Toen moesten we de knoop doorhakken: gaan we 
orders afzeggen? Nou, dat ligt niet in onze aard.’

De roeiers openen komend 

jaar een tweede werf.

Roeiers bouwen hun schepen zelf

de zwaarste die je maar kunt bedenken, voor onze 
ShoreTensions. Daar kunnen we de trekkracht meten 
en het hele proces volgen met camera’s. We verwach-
ten de productie volgend jaar op te voeren naar één per 
week, met een maximale capaciteit van één per dag. We 
kunnen ze dan ook meteen laten certifi ceren door 
Lloyd’s. En de testbank kan ook ingezet worden door 
derden, bijvoorbeeld touwfabrikanten, om de trek-
kracht van hun trossen te meten.’

Kwik-Fit
Nog een nieuw project dat komend voorjaar van start 
gaat, in een joint venture met De Haas uit Maassluis: de 
onderzeebootlift. Op het RDM-terrein, op een paar 
honderd meter van hun eigen pand, bleek nog een oude, 
ongebruikte onderzeebootlift aanwezig te zijn. Een er-
fenis uit de tijd van Joep van den Nieuwenhuyzen. 
‘Toen bedacht Gerrit, hé, die zouden we eigenlijk kun-
nen gebruiken voor speciale spoedklussen. Een droog-
dok is vooral voor gepland onderhoud van grote sche-
pen, maar er is ook behoefte aan snel repareerwerk, om 
operationeel te kunnen blijven. Neem een schip van de 
loodsen, dat na een paar uur echt weer het water op 
moet. Met wat aanpassingen, die we doen in overleg 
met het havenbedrijf – de eigenaar – is die onderzee-
bootlift daar heel geschikt voor. Een Kwik-Fit voor 
schepen’, zegt De Neef lachend. Met een aantal klanten 
zijn de gesprekken al ver, maar namen wil hij nog niet 
noemen. 
Op de eerste werf lopen inmiddels inclusief zzp’ers 
zo’n vijftig man rond. Voor de tweede werf hoopt De 
Neef op eenzelfde groei. ‘Zo blijft er toch weer maakin-
dustrie behouden voor de haven, de stad en Nederland. 
We kunnen wel alles over laten nemen, maar wij willen 
dit met de Rotterdamse mentaliteit aanpakken’, stelt 
hij strijdbaar. De uitdaging is wél om voldoende vak-
mensen op te sporen. ‘Aan jonge werknemers geen ge-
brek, maar om ervaren technische mensen te vinden...? 
Dat blijft lastig, vóór de crisis, tijdens de crisis en na de 
crisis.’

Voorzitter 

Erik de Neef 

van KRVE: ‘Wij 

pakken dit met 

de Rotterdamse 

mentaliteit aan.’

Foto: Ries van 

Wendel de Joode

PETER WIERENGA

De Rotterdamse roeiers doen 

meer dan alleen schepen 

aanleggen. Schepen bouwen, 

bijvoorbeeld.
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Hans de Boer (VNO-NCW), 
tijdens het TLN Jaarcongres.

De belastingboot 
ligt voor de kade 
en wil maar niet 
aanmeren.

QUOTE VAN DE WEEK

oot 
de 
et
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COLUMN

Deze week was ik in gedachten bij Jan en Margriet. De oud-
correspondent van deze krant en zijn vrouw konden maar 
beter hun leuke Brusselse binnenstadshuis niet uit, vonden 
de autoriteiten. Hoe lang dat ging duren, zeiden ze er niet bij. 
Mooie boel, zei Jan, ik had bij Falstaff  een tafeltje gereserveerd. 
Margriet inspecteerde de ijskast en de vriezer. We zullen van de 
honger niet omkomen, Jan, luidde haar verslag. We kunnen nog 
wel een week vooruit. We hebben zelfs Brusselse kool. Jan zag 
er niet naar uit een hele week spruitjes te eten.

Ook in huize Werner Balsen, die tegenwoordig onze krant en 
zusje Deutsche Verkehrs Zeitung van Brusselse verhalen voorziet, 
werden de voorraden onderzocht. Elke inwoner van Brussel 
deed dat. Delhaize kon voorlopig wel inpakken met zijn verse 
aanbiedingen. Hoe moest je er trouwens komen? De metro lag 
er ook al uit. En elke personenwagen kon door alerte terreurbe-
strijders voor een vluchtauto worden aangezien.

Het was verder wel lekker rustig op straat. Jan zette zich, 
onafgeleid door het normale rumoer, aan een doorwrocht stuk 
voor het Montesquieu Instituut en een artikel voor de Interna-
tionale Spectator, die hij binnen een dag bijna persklaar af had. 
Helaas bleek na deze gedane werkzaamheden de koffi  e op. In 
de verte klonken sirenes. Ergens in de stad werden woningen 
doorzocht, aanhoudingen verricht en kalasjnikovs in beslag 
genomen. Nabij de, overigens totaal verlaten, Markt werd Man-
neken Pis wegens verdacht wildplassen van zijn sokkel gelicht.

Gaan we in Europa wennen aan de geleidelijke terugdraaiing 
van Schengen, het grenzenloze verkeer van personen? Het zal 
wel moeten. Open grenzen zijn te aantrekkelijk voor migranten 
die het met het mijn en dijn niet zo nauw nemen, te begin-
nen met andermans leven. De hoofdstad van Europa is de 
draaischijf – de ‘plaque tournante’, zoals de Franstalige media 
zeggen – van de djihad geworden. De islamistische molens van 
Molenbeek draaien nog op volle toeren, maar in de metropool 
waar deze verloederde buitenwijk zich tegenaan schurkt, kwam 
het openbare leven tot stilstand.

Je denkt aan het liedje van Jacques Brel, ook gezongen door 
Liesbeth List. Brussel was toen nog een bruisende stad. Op de 
kasseien rond de Sinte-Katelijn dansten de sleepjurken en de 
knevels. Afi jn, zoekt u de tekst maar even op. Draai de plaat 
nog eens op die ouderwetse grammofoon. En tel de krassen.

FOLKERT NICOLAI
folkert.nicolai@nieuwsbladtransport.nl

Brusselse kool

DECEMBER 2015

De reeferrederijen hebben 
moeilijke jaren achter de rug, 
met 1993 als absoluut diepte-
punt. Het voor dit jaar aan-
gekondigde herstel is er in-
derdaad gekomen. Enkele 
reders investeren dan ook 
weer in de aanschaf van 
tweedehands schepen. De 
sector staat nog niet sterk 
genoeg om ook in nieuw-
bouw te investeren. Dat is 
maar goed ook, want anders 
zou het pas ontstane evenwicht tus-
sen volumes en scheepscapaciteit 
weer verstoord worden.
De markt is al weer een stuk beter, 
maar nog steeds niet goed genoeg. 
Zo omschreef Svante Hellberg van 
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Meer geld naar koelvaart
26 november 1995

h

andere goed merkbaar bij 
de invoer van citrus-
vruchten. In Oost-Europa 
neemt de consumptie toe 
naarmate er meer soorten 
fuit in de winkels komen. 
De crisis die de koelvaart 
achter de rug heeft was 
vooral het gevolg van een 
overaanbod aan reefer-
tonnage op de markt. Na 
een reeks goede jaren in 
de periode 1986/1992 

werd massaal in nieuwe schepen ge-
investeerd, terwijl er zeer weinig 
oudere eenheden onder de sloopha-
mer gingen, omdat die in het hoog-
seizoen toch wel ergens aan werk 
konden komen.

Cool Carriers de situatie in de koel-
vaart. De volumes zijn de laatste tijd 
weer gestegen en dat heeft vooral te 
maken met een stijgende fruitcon-
sumptie in Oost-Europa en Azië. 
De grotere vraag naar fruit is onder 

dan een helikopter’, stelt Van Hel-
den in het AD.

Acht hoeken
Tien jaar geleden begon hij na te 
denken over een nieuw model vlieg-
machine. Inmiddels is hij een aantal 
patenten rijker en kan langzaam be-
gonnen worden met de bouw van 
een prototype. Een heel bijzonder 
geval zal het worden, een dubbel-
dekker met acht hoeken. ‘De vleu-
gels zijn van kunststof en gevuld 
met helium, dat is lichter en veiliger 
dan het helium waarmee de Hin-
denburg was gevuld’, stelt Van Hel-
den in de krant. De vleugels zijn 
daarnaast ook zeer geschikt voor 
het plaatsen van zonnecellen, waar-
mee de propellermotoren van ener-
gie worden voorzien.

MELS DEES

Met de ramp met de ‘Hindenburg’ 
in 1937 eindigde de carrière van 
de zeppelins. Toch zijn er steeds 
weer techneuten die deze lucht-
schepen nieuw leven willen inbla-
zen – zelfs in Nederland.

Steeds als visionairs besluiten de 
zeppelin wakker te kussen, wordt 
vooral een grote toekomst voor-
speld op het gebied van luchtvracht. 
Vliegtuigen zijn zoveel sneller, dat 
de inzet van vliegende sigaren als 
chartertoestel naar Ibiza er niet van 
zal komen. Het feit dat zeppelins 
loodrecht kunnen opstijgen en lan-
den én dat ze geschikt zijn voor het 
vervoer van breakbulk, maakt een 
cargo-bestemming logisch. 
À propos sigaar: de luchtschepen 
die nu op de tekentafel liggen doen 
in niets meer denken aan de opge-
blazen rugbyballen van weleer. De 

gas-gevulde vliegmachines hebben 
eerder het uiterlijk van een UFO, 
toont Ab van Helden, die een eerste 
schaalmodel van zijn Sky Shuttle 
Plane presenteerde. Ook hij zet in 
eerste instantie in op vrachtvervoer, 
bijvoorbeeld het transport van con-
tainers. Van Helden, een Rotter-
damse ingenieur, in het AD: ‘Nooit 
fi les, sneller dan een trein, goedko-
per dan een vliegtuig. Zie je het voor 
je zo vanaf de Maasvlakte?’

Blusvliegtuig
Van Helden kan zich een toekomst 
voor deze machines voorstellen bij 
humanitaire hulp (een heel nood-
ziekenhuis kan in één keer vervoerd 
worden) of als blusvliegtuig. ‘Het 
luchtschip dat ik ontwerp kan ze-
ventien keer meer water meenemen 
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Niet op kantoor? 
Lees NT online.

VISIOEN  Opvolger ‘Hindenburg’ komt uit Rotterdam

Het einde van de zeppelin in 1937... Foto: U.S. Navy

...en het nieuwe begin: de Sky Shuttle Plane.

UFO met helium



De haven is ons leven. Aanpakken, hard werken en toegankelijke 

mensen, dat is ons karakter. Wanneer je Zeeland Seaports leert 

kennen, maak je kennis met professionals die trots zijn op hun havens. 

Uw belang is ook ons belang. Klanten komen op de eerste plaats. 

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

karakter en is een van onze specialiteiten:

 locatie aan zee

 een diepgang van 16,5 meter

 goede, filevrije achterlandverbindingen

 geen negen tot vijf mentaliteit

 bereikbare havens en mensen

 gespecialiseerde terminals voor een breed scala aan lading

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

driven by dedicationwww.zeelandseaports.com

Het zit in ons karakter
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