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Rol in de
logistieke keten

De problemen zijn... De schade die geleden
is bedraagt...

Vervoerder - Binnenvaart 16,26%
Vervoerder - Weg 12,20%
Vervoerder - Spoor 0,81%
Rederij/cargodoor 8,13%
Expediteur 18,70%
Verlader 5,69%
Terminal (inland) 21,95%
Terminal (deepsea) 0,81%
Anders 15,45%

Erger geworden 84,15%
Gelijk gebleven 13,41%
Minder erg geworden 2,44%

Problemen in de 
Rotterdamse haven

Invloed ontwikkelingen op congestie (0 tot 10)

Ja 94,06%
Nee 5,94%

Dat weet ik niet / kan ik niet zeggen 31,71%
< € 50.000 17,07%
€ 50.000 tot € 250.000 24,39%
€ 250.000 tot € 500.000 10,37%
€ 500.000 tot € 1.000.000 9,15%
> € 1.000.000 6,10%
Anders 1,22%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Groei in overslagvolume

Uitbreiding / opstarten van nieuwe terminals MV2

Automatisering van terminals

Ontbreken van interne baan

Onvoldoende afstemming in de keten (IT)

Kleine call sizes van binnenvaart

Schaalvergroting lijnvaart (piekbelasting)

Onbetrouwbaarheid lijnvaart

ONDERZOEK  Verruim vrijedagenregeling, roepen vervoerders 

TOBIAS PIEFFERS

De congestie in de Rotterdamse 
haven is in de afgelopen twaalf 
maanden aanzienlijk verergerd 
en scheept bedrijven met tonnen 
aan extra kosten op. Dat blijkt uit 
onderzoek van deze krant.  

Van de 202 respondenten geeft 95% 
aan last te hebben van de congestie. 
Een kwart van de bedrijven heeft als 
gevolg daarvan in de afgelopen 
twaalf maanden meer dan 250.000 
euro schade geleden. Een kleine 
10% leed tussen de 500.000 euro  en 
1 miljoen schade en 6% zelfs meer 
dan een miljoen. Een derde van de 
ondervraagden gaf aan geen goed 
zicht op de fi nanciële schade te heb-
ben, omdat zij als logistiek dienst-
verlener optreden in opdracht van 
een klant.
Een grote meerderheid (84%) zegt 
dat de congestieproblematiek is 
toegenomen. Volgens 13% is de hin-
der gelijk gebleven en slechts 2% 
ziet een afname. Aan het onderzoek 
hebben logistieke bedrijven uit bij-
na alle branches deelgenomen: Ver-
voerders uit het zee-, rivier- en
wegtransport, expediteurs en over-
slagbedrijven. Allemaal noemen zij 
de schaalvergroting in de lijnvaart 
als voornaamste oorzaak van de 
congestie, gevolgd door de onbe-
trouwbaarheid van de dienstrege-
lingen in de zeevaart (volgens de 
jongste cijfers komen schepen in 
een kwart van de gevallen te laat 
aan) en een gebrek aan afstemming 
in de keten.
Andere oorzaken die bijdragen zijn 
het opstarten van de diepzeetermi-
nals APMT MV2 en RWG, de groei 
in containervolumes, het ontbreken 
van een interne baan en de kleine 
call sizes van de binnenvaart, waar-
door er voor de bargekade vaak ver-
haald moet worden.

Melkkoe
Op de vraag hoe de congestie kan 
worden opgelost zijn ruim honderd 
schriftelijke reacties binnengeko-
men. Drie regelmatig terugkerende 
voorstellen daarin zijn een verrui-
ming van de demurrage & detention 
regels, vergroting van de bargecapa-
citeit en betere afstemming tussen 
de deepsea rederijen, terminals en 
binnenvaart.

onterecht dat dit probleem zich 
toespitst op de binnenvaart, ook het 
wegvervoer wordt met extra kosten 
en wachttijden geconfronteerd’, 
luidt een reactie.

Weeffout
Het gros van de respondenten 
vraagt om een hands-on aanpak. 
Geen politiek geneuzel. Geen on-
derzoek. Maatregelen. Maar een 
aantal deelnemers is daar juist wel 
voor. ‘Dit is geen ‘normaal’ operati-
oneel probleem, wat gesuggereerd 
wordt door de rederijen en het Ha-
venbedrijf Rotterdam, maar een 
structurele weeff out in het systeem 

opzetten, zegt een woordvoerder.

Gepikeerd
Er wordt stevige kritiek geleverd op 
het Havenbedrijf Rotterdam. Dat 
moet de modal split doelstellingen 
fermer handhaven, klinkt het. ‘Het 
Havenbedrijf moet de terminals 
houden aan hun verplichtingen, zo-
als is vastgelegd in concessieover-
eenkomsten’, schrijft een respon-
dent. Door de congestie stroomt er 
lading van het water naar de weg, 
terwijl het tegenovergestelde de be-
doeling is. Daar is niet alleen de bin-
nenvaart gepikeerd over, ook weg-
vervoerders klagen. ‘Ik vind het 

Om te compenseren voor de lage 
vrachttarieven van de afgelopen ja-
ren hebben containerrederijen het 
aantal vrije dagen waarin contai-
ners kosteloos op de terminal ver-
blijven of onderweg mogen zijn, 
steeds verder ingeperkt. Dat is na-
delig voor de fl exibiliteit in de 
markt, want het maakt het onder 
andere lastiger om retourstromen 
van lege containers te bundelen in 
het achterland. Of rederijen bereid 
zijn hun vrijedagenregeling te ver-
ruimen valt overigens te betwijfe-
len. Volgens marktkenners geldt de 
regeling als hun nieuwe melkkoe.

Speciale bargehub
Onder binnenschippers is er veel 
kritiek op het gebrek aan bargecapa-
citeit. Op het moment dat er zee-
schepen langs de kade liggen wordt 
al het materiaal van de terminals 
daarop ingezet, waardoor binnen-
schepen vaak niet gelijktijdig kun-
nen laden of lossen. Daarom wordt 
er gepleit voor de oprichting van 
een speciale barge- en feederhub. 
De Kramer Group biedt dat soort 
diensten voor RWG al aan met het 
Barge Service Center.
ECT maakte recent bekend even-
eens zo’n faciliteit te willen openen. 
Het overslagbedrijf wil hiervoor een 
stuk kade aan de Hartelhaven op-
nieuw in gebruik nemen, waar het 
eerder ook al binnenvaartschepen 
afhandelde. Gesprekken met bin-
nenvaartvertegenwoordiger LINc 
lopen nog. ECT wil namelijk dat de 
binnenvaart er zelf de planning gaat 
verzorgen.
Ten derde wordt er gepleit voor be-
tere samenwerking en afstemming. 
Daarin worden verschillende moge-
lijkheden zoals het gebruik van vas-
te venstertijden, maar ook initiatie-
ven als Nextlogic genoemd.
RWG maakte in die categorie vorige 
week de start van een nieuwe dienst 
met semi-vaste venstertijden be-
kend, de Ruhr Express. Deze bin-
nenvaartdienst tussen Rotterdam 
en Duisburg krijgt vaste venstertij-
den gelijktijdig met een aantal dien-
sten van CMA CGM. In geval van 
vertraging aan de zeezijde ver-
schuift de binnenvaartdienst mee. 
RWG wil zo de piekbelasting van de 
terminal verminderen. Nog vóór 
het einde van het jaar wil het over-
slagbedrijf meer van deze diensten 

Congestie kost bedrijven tonnen

‘Moeizaam, maar kansrijk’, heeft Nederland Maritiem Land zijn jaarverslag over 2016 getiteld. Treffend, 

want het dekt de lading in bijna alle deelsectoren die de organisatie vertegenwoordigt. Van zeevaart 

tot offshore en binnenvaart. Mogelijkheden zat, maar om de een of andere reden komen zaken nog 

niet echt van de grond. Gelukkig zijn er lichtpuntjes. Want hoewel elke sector zijn problemen kent, 

kennen zij ook allemaal hun grensverleggers. 

Speciale editie: Scheepvaart

waarin de positie van de binnen-
vaart niet goed verankerd is’, stelt 
een werknemer van een inland ter-
minal. De oorzaak daarvan is te her-
leiden naar het afschaff en van de 
lijnvaartconferences in 2008, stelt 
hij. Voor terminals is er geen prikkel 
om meer via de binnenvaart te 
doen. Die gebruikt kaderuimte en 
vereist transport op de terminal, 
waardoor het duurder is dan het 
wegtransport. ‘Trucks nemen im-
mers geen kaderuimte in beslag en 
worden eenvoudig naar de juiste 
stack gedirigeerd.’ Zoals een andere 
respondent het stelt: het opportu-
nisme viert hoogtij. 
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H et zit het Centraal Bureau voor de 
Rijn- en Binnenvaart (CBRB), dat 
vooral grote ondernemingen verte-
genwoordigt, duidelijk niet lekker. In 
de aankondiging van het traditionele 
jaardiner rept de brancheorganisatie 

van ‘onze traditionele voorsprong als schoonste moda-
liteit behouden en verstevigen ten opzichte van weg en 
spoor’. En voorzitter Paul Goris zei op datzelfde diner 
‘een beetje boos op het spoor te zijn’ omdat het goede 
sier zou maken met de milieuprestaties van de elektri-
sche trein, die het binnenschip in dat opzicht van de 
eerste plaats heeft verdrongen. Goris: ‘Ik wil de analyse 
wel eens zien waar die elektriciteit dan precies van-
daan komt.’
‘Maar feiten zijn feiten. Als blijkt dat de trein soms 
schoner is, nou dan is dat zo’, zegt hij in een toelichting. 
‘Waar het mij om gaat, is dat spoor en binnenvaart zich 
niet tegen elkaar moeten laten opzetten, maar juist sa-

De markt is klein en een 

motor gaat heel lang mee.

Wie is de groenste 
in het land?

ROB MACKOR

Het goede nieuws: de 

binnenvaart wordt voor het 

eerst in lange tijd expliciet in 

het regeerakkoord genoemd. 

Het slechte nieuws: de sector is 

zijn etiket als groenste 

modaliteit kwijt en staat voor 

een enorme opgave om de 

milieuprestaties te verbeteren.

men moeten optrekken. En dat is nodig ook. Kijk naar 
de dagelijkse fi les. Als het wegvervoer in het huidige 
tempo blijft doorgroeien, lopen we gewoon vast. Meer 
vervoer per spoor en binnenvaart is keihard nodig om 
dat te voorkomen.’
Het traditionele beeld dat de binnenvaart de schoonste 
modaliteit is, is gebaseerd op het gegeven dat die per 
vervoerde tonkilometer de minste energie verbruikt. 
Dat was zo en dat is nog steeds zo. Maar wat de afgelo-
pen, zeg, twintig jaar is veranderd, is dat de uitstoot van 
broeikasgassen door het wegvervoer in veel sneller 
tempo is gedaald dan van de binnenvaart. En dat het 
spoorvervoer verhoudingsgewijs steeds meer elek-
trisch is gaan rijden. Daardoor is de voorsprong van het 
binnenschip ten opzicht van de vrachtwagen afgebrok-
keld en ten opzichte van de (elektrische) trein omgesla-
gen in een achterstand.
Het bekende onderzoeksbureau CE Delft heeft dat vo-
rig jaar nog eens uitgebreid op een rijtje gezet in een up-

date van de in 2008 voor het eerst gepubliceerde 
Stream-studie, overigens zonder daar veel ruchtbaar-
heid aan te geven. Stream staat voor Study on TRans-

port Emissions of All Modes. Die laat heel duidelijk zien 
dat de elektrische trein het per tonkilometer op alle 
punten (CO2, NOx, fi jnstof) wint van de vrachtwagen, 
maar ook van het binnenschip. Opmerkelijk genoeg 
brengt ook de dieseltrein het er in een aantal gevallen 
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het reduceren van CO2. Daar gaan we dus op inzetten, 
CO2 wordt de maatstaf voor verduurzaming.’

Banken
Volgens de topambtenaar moet het ‘green deal’-beleid 
daarbij het uitgangspunt worden. ‘Concrete afspraken, 
waarbij we over en weer vastleggen wat we van elkaar 
verwachten.’ Hij waarschuwde wel dat de sector daarbij 
zelf over de brug moet komen: Behandelt u mij niet als 
een pinautomaat. We zijn graag bereid om te helpen, 
maar het initiatief moet wel uit de sector komen. CBRB-
voorzitter Paul Goris: ‘Ik snap die opstelling best. Wij 
zijn blij met de steun van de regering.’
De directeur-generaal kondigde tot slot ook aan dat hij 
met de banken aan tafel wil om die weer aan boord te 
krijgen: ‘Ik hoor dat ze deze sector niet meer willen fi -
nancieren. Ik wil graag van ze weten hoe dat precies zit. 
Want het kan natuurlijk helemaal niet dat de banken 
niet mee zouden doen.’

beter af dan het binnenschip. CE Delft hanteert daarbij 
overigens de ‘well-to-wheel’-methode, waarin dus het 
complete traject van brandstofwinning tot en met het 
vervoer zelf is verwerkt.
Belangrijkste reden dat het wegvervoer de afgelopen 
decennia veel meer milieuwinst dan de binnenvaart 
heeft geboekt, is de omvang van de markt. Truckfabri-
kanten brengen in hoog tempo steeds schonere moto-
ren op de markt. Voor binnenschepen gebeurt dat nau-
welijks, omdat de markt eenvoudigweg te klein is om er 
speciale, zuiniger motoren voor te ontwikkelen. Van-
daar dat het vaak gaat om aangepaste versies van bij-
voorbeeld tractormotoren. Daar komt nog bij dat een 
binnenvaartmotor drie tot vier keer zo lang meegaat als 
een vrachtwagenmotor.

Innovatie
Directeur-generaal Mark Frequin, eregast op het CBRB-
jaardiner, vatte de situatie aardig samen: ‘De binnen-

Foto: 

Shutterstock

vaart is een groene sector, maar de vraag is hoe lang nog. 
De innovatie in het wegvervoer ligt een factor vijf tot 
tien hoger dan in de binnenvaart, dus het wordt een 
hele lastige opgave om de klimaatdoelstellingen te ha-
len. En ik weet niet of u het weet, maar die doelstelling 
is om in 2050 klimaatneutraal en emissievrij te zijn.’
Maar bemoedigende woorden had hij ook. ‘Het is lang 
geleden dat de binnenvaart expliciet in een regeerak-
koord is genoemd. Sterker, in het akkoord van Rutte III 
staat dat de regering een Green Deal wil sluiten met 
zee- en binnenvaart om de klimaatdoelstellingen te ha-
len. Dus daar gaan we de komende tijd afspraken over 
maken.’
Frequin had aardig op een rijtje gezet wat de klimaat-
doelstellingen concreet betekenen voor de binnen-
vaart. Volgens hem moet de transportsector in totaal 
10,5 miljoen ton CO2 op jaarbasis minder gaan uitsto-
ten, waarvan twee miljoen ton door de binnenvaart. ‘Zo 
is het ingewikkelde klimaatdossier teruggebracht tot 
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LIGPLAATSEN

Dutch Ship Services bv is marktleider met het 

grootste aanbod aan ligplaatsen in Nederland.

www.dutchship.nl

Tel. +31-181-321754
Fax +31-181-322910
E-mail dss@dutchship.nl

Ringdijk 396
2983 GS Ridderkerk
Tel. +31-180-745495

Altijd de laagste prijs

Alleen kadegelden

Geen havengelden  
(in meeste gevallen)

Geen toeslag voor  
ISPS of bemanning

Technische  
assistentie  
mogelijk

•  Workshop met eigen haven in Ridderkerk  
(Rotterdam), walkraan en faciliteiten

•  Reparatie, onderhoud of revisie van diesel-
motoren, keerkoppelingen, generatoren,  
pompen etc.

• Motorkeuringen en inspecties

• Levering van onderdelen

• Reparaties boven de waterlijn

Fax +31-180-487891
E-mail info@bogenda.com
www.bogenda.com
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tion voor lokaal geproduceerde elektriciteit uit wind-
energie, maar kan dat ook een rol spelen voor de uitwis-
seling van stroom tussen de deelnemende landen.
Hoewel er ongetwijfeld een miljardeninvestering met 
het project gemoeid is, maakt de eilandaanpak de 
stroomproductie uit wind volgens de initiatiefnemers 
zo’n 30% goedkoper dan de traditionele methode, 
waarbij elk park afzonderlijk via een kabel met het vas-
teland wordt verbonden. De winst zou vooral zitten in 
het uitsparen van dure transformatorplatformen, 
HVDC converterplatforms in het jargon.

Daarnaast zien de deelnemende bedrijven een scenario 
voor zich, waarin een deel van de elektriciteit wordt ge-
bruikt voor de productie van waterstof door middel van 
elektrolyse. Dat is volgens het Havenbedrijf een stuk 
duurzamer dan de huidige techniek, waarbij waterstof 
uit aardgas wordt gewonnen. Op die manier zou het 
energie-eiland het gebruik van waterstof, onder meer als 
transportbrandstof, een stevige impuls kunnen geven.

Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen en 
het Verenigd Koninkrijk er samen komen. Bovendien is 
de windsnelheid er gemiddeld hoger dan dichter bij de 
kust.

2030
De vijf partners gaan gezamenlijk de haalbaarheid van 
‘een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem’ 
onderzoeken, dat ergens na 2030 gerealiseerd zou kun-
nen worden. Het Havenbedrijf stelt dat de recente er-
varing met het creëren van land op zee, lees de aanleg 
van Maasvlakte2, een belangrijke aanwinst is voor het 
consortium.
Het project is gebaseerd op de verwachting dat op ter-
mijn veel meer elektriciteit uit off shore wind nodig is 
dan waarvoor nu capaciteit in voorbereiding is, moge-
lijk tot 180 gigawatt. Ter vergelijking: de vijf windpar-
ken die de komende jaren in het Nederlandse deel van 
de Noordzee worden gebouwd, hebben een gezamen-
lijk vermogen van 3,5 gigawatt.
Het Havenbedrijf heeft becijferd dat er tussen de zeven 
en twaalf gigawatt aan opgesteld vermogen nodig is om 
de complete haven over te laten schakelen op duurza-
me energie. Dat komt overeen met duizend windturbi-
nes met een vermogen van tien megawatt per stuk. Dat 
is het grootste type windmolen dat nu op de markt is.
Het idee van het eiland is dat het gaat fungeren als een 
soort stroomrotonde voor er omheen gebouwde wind-
parken met aansluitingen op de deelnemende landen. 
Op die manier is zo’n eiland niet alleen een schakelsta-

MHI Vestas maakte deze week be-
kend dat het een overeenkomst 
heeft gesloten met de BOW Ter-
minal van de Kloosterboergroep 
voor de ontwikkeling van een 
productielocatie in de haven van 

Vlissingen. Het bedrijf heeft een overeenkomst gete-
kend voor het gebruik van twintig hectare grond voor 
de assemblage van windmolens. Daarmee groeit de 
Vlissingse terminal uit tot een complete dienstverlener 
voor de off shore windindustrie op de Noordzee. Tot 
nu toe hield BOW zich vooral bezig met de afhandeling 
van funderingen (monopiles) en transition pieces, de 
verbindingsstukken tussen funderingen en windmo-
lenmasten.
De nieuwe vestiging gaat in het najaar van volgend jaar 
open en zal naar verwachting zo’n vijftig nieuwe banen 
opleveren. Het eerste project wordt het Belgische 
Norther: een park van 44 turbines van acht megawatt 
op 23 kilometer uit de kust voor Zeebrugge, dat in 2019 
klaar moet zijn. Dat wordt gebouwd door Van Oord en 
Marine Contractors in opdracht van een consortium 
van het Belgische Elicio (50%), Eneco (25%) en Mitsu-
bishi (25%).
De Denen verwachten ook windturbines te gaan leve-
ren voor drie van de zogenoemde 700MW-parken, die 
de komende jaren op het Nederlandse deel van de 
Noordzee gebouwd worden. Daarbij gaat het om Bors-
sele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord. De 
opening van een productielocatie in Nederland is on-
derdeel van een investeringsprogramma, waarmee de 
Denen hun positie willen verstevigen. Zo werden kort-
geleden een transformatorfabriek in Denemarken en 
een spuiterij voor windmolenbladen in het Verenigd 
Koninkrijk geopend.

Wedloop
Bo Bjerregaard van MHI Vestas ziet de Vlissingse vesti-
ging als een belangrijke stap om de positie van het be-
drijf op de Nederlandse markt te verstevigen. Het 
Deense bedrijf is samen met het Duitse Siemens we-
reldmarktleider met de productie en levering van off -
shore windmolens. De bedrijven zijn in een wedloop 
met elkaar verwikkeld over wie de grootste heeft. Mo-
menteel ligt die grens bij 9,5 megawatt, maar verwacht 
wordt dat de grens van tien MW binnenkort wordt ge-
broken.
Vrijwel gelijktijdig met de aankondiging van het Vestas-
project werd bekend dat Havenbedrijf Rotterdam de 
vijfde partner is in het North Sea Wind Power Hub-con-
sortium. Dat is een plan voor de bouw van een of meer 
energie-eilanden op de Doggersbank centraal in de 
Noordzee. De basis daarvoor werd medio vorig jaar ge-
legd met de ondertekening van een samenwerkings-
overeenkomst tussen Nederland, Duitsland, België, 
Luxemburg, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Noorwe-
gen en Zweden.
Afgelopen voorjaar werd een vervolgstap gezet met een 
overeenkomst tussen de stroomnetbeheerders TenneT 
TSO (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT 
TSO GmbH (Duitsland) en Gasunie om een concreet 
project te ontwikkelen. De Doggersbank is als locatie 
gekozen omdat de Noordzee er ondiep is, wat de bouw-
kosten kan drukken, en omdat het continentaal plat van 

Plan voor energie-eiland

op de Doggersbank.

Stevige impuls offshorewind 

MHI Vestas 

opent in het 

najaar van 2018 

een vestiging in 

Vlissingen.

Foto: MHI Vestas

ROB MACKOR

Offshorewind in Nederland is 
big business. De Deense 
turbinebouwer MHI Vestas 
verstevigt zijn positie met een 
eigen vestiging in Vlissingen. 
Havenbedrijf Rotterdam ziet de 
zaken nog een stuk groter en 
droomt van een North Sea Wind 
Power Hub.
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Om de temperatuur in de hele contai-
ner constant gelijk te houden ont-
wikkelde het bedrijf Otfl ow een in-
novatieve bodembedekking van 
negen stukken karton, die met klit-
tenband met elkaar worden verbon-

den. De pallets met voorgekoeld fruit komen daar 
bovenop te staan. Uitgevouwen over de bodem van de 
koelcontainer functioneert het gecoate karton als een 
plafond voor de koude lucht. ‘Dat zorgt ervoor dat de 
luchtstroom die de koelinstallatie inblaast ieder 
hoekje van de container bereikt’, vertelt Otto de 
Groot, oprichter van Otfl ow. ‘Daardoor zijn de tem-
peratuurverschillen tijdens het scheepstransport veel 
minder dan bij een regulier koeltransport. Dat scheelt 
enorm in schadeclaims.’ Volgens hem kan het een re-
volutie betekenen in de scheepvaart en transportin-
dustrie.
Als schade-expert bij expertisebureau HDG zag De Groot 
in 35 jaar tijd hoe exporteurs allerlei trucjes gebruiken 

om de luchtstroom te manipuleren. Vaak tevergeefs, als 
de temperatuurrecorder voorin de reefer aangeeft dat er 
sprake is geweest van een temperatuurstijging, volgt au-
tomatisch een claim. Want onvoldoende koeling bete-
kent ongewenste rijping. Dat resulteert voor kwetsbaar 
fruit zoals druiven, sinaasappels en kiwi’s in een kortere 
houdbaarheid of direct in bederf. De Groot: ‘De bodem 
van koelcontainers is weliswaar voorzien van luchtsleu-
ven, maar die helpen niet meer sinds transporteurs van 
losse dozen zijn overgestapt op pallets. Otfl ow herstelt 
de drukopbouw die een container nodig heeft.’

Tropen
Ongelijkmatige verdeling van koele lucht zorgt vooral 

De luchtstroom bereikt elk 

hoekje van de container.

Innovatie houdt 
fruit langer vers

voor problemen wanneer een containerschip in tropi-
sche streken vaart – waar veel fruit vandaan komt. De 
reefer krijgt in het ruim niet alleen te maken met war-
me buitenlucht, maar ook met warmteontwikkeling van 
andere koelcontainers. Schade in koude gebieden komt 
ook voor: ongelijke temperatuurspreiding kan tot be-
vriezing leiden.
De Groot ontwikkelde zijn oplossing voor het probleem 
in samenwerking met het instituut Food & Biobased 
Research van de Universiteit Wageningen. Onderzoe-
kers lichtten daarvoor een transport door van voorge-
koelde druiven vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. Het 

De bovenste figuur toont de forse temperatuurverschillen in een 

container zonder bodembedekking. De onderste de gelijkmatiger 

verdeelde temperatuur in een container met de vinding van Otflow.

EDO BEERDA

Omdat koelte 

niet gelijkmatig 

over de container 

wordt verspreid, 

gaat het mis 

wanneer een 

schip door warme 

gebieden vaart.

Keep cool, we care! 
Your partner for fresh reefer solutions 
Hapag-Lloyd Rotterdam

Branch Office of Hapag-Lloyd AG

Tel: 010 – 240 4400

e-mail: rtmsales@hlag.com

stuk over de warme evenaar is in dat vaartraject het 
meest kritiek. Uit metingen bleek dat Otfl ow de tempe-
ratuurverschillen tussen de warmste en de koudste 
plekken met ongeveer 30% reduceert. Dat zorgt voor la-
gere respiratiesnelheid van het fruit, waardoor het ver-
ser op zijn bestemming aankomt. De Otfl ow is inmid-
dels ook met succes toegepast bij een lading ananassen 
uit Costa Rica en een lading peren vanuit Nederland 
naar China. De Otfl ow kost 120 euro per containerla-
ding en is bedoeld voor eenmalig gebruik. De Groot: 
‘Dat is minder dan €0,01 cent per kilo fruit. Die inves-
tering heb je er meteen uit als je fruit vers blijft.’ 
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Sinds augustus is hij in de vaart, en het be-
valt goed, aldus Bert van Grieken, direc-
teur Multimodal bij Nedcargo. Het elektri-
sche binnenvaartschip werd in september 
nog ‘Bon Jovi’ gedoopt, maar draagt sinds 
november de naam ‘Gouwenaar II’. ‘De 

naam ‘Bon Jovi’ was een keuze van de toenmalige 
schipper, inmiddels vaart er een andere bemanning en 
is ook de naam aangepast.’
Kinderziektes waren er de eerste maand wel, bijvoor-
beeld met het ballastsysteem, maar inmiddels vaart het 
schip probleemloos rond. ‘Het is nu zaak om ervaring 
om te doen. Hoe maximaliseer je het rendement? Hoe 
vaar je tegen een zo gunstig mogelijk brandstofver-
bruik? Daar zijn we nog veel mee bezig. Het is een spel 
tussen schipper en schip, die moeten elkaar goed leren 
kennen.’
De ‘Gouwenaar II’ is nu eenmaal niet zo’n binnenvaart-
schip als alle andere. Dat begint al bij het ontwerp. In 
de achtersteven staan alleen een elektromotor en scha-
kelkast. Er is geen machinekamer, waardoor ook het 
ontwerp van het schip aangepast kon worden.
Conventionele schepen hebben vaak een langere ach-
terkant, waardoor het mooi rank kan weglopen. Door 
het langere laadruim van de ‘Gouwenaar II’ is het ach-
terschip korter. Met een volledige machinekamer zou 
dat zorgen voor een plompe achterkant. Door achterin 
alleen een elektromotor te plaatsen, is dat voorkomen. 
Het resultaat: een kort en toch rank achterschip. Van 
Grieken: ‘Dat zorgt ervoor dat de afstroming van het 
water goed is. We hebben dus minder vermogen nodig 
om het schip door het water te duwen. Het is maatwerk. 
Dit schip is heel specifi ek ontworpen voor gebruik op 
de Gouwe. We hoeven de Rijn niet op naar Basel, tegen 
de stroming in. Veel binnenvaartschepen hebben een 
motor die niet optimaal rendeert. Op de Gouwe kun je 
bijvoorbeeld toe met de twee kleine generatoren.’

Dieselgeneratoren
Generatoren: helemaal emissieloos is de ‘Gouwenaar 
II’ namelijk nog niet. Op de schroef zit een elektromo-
tor van 600 kilowatt (800 pk), op de boegschroeven 
twee kleine elektromotoren van 265 kilowatt. De elek-
triciteit voor de elektromotoren wordt geleverd door 
de dieselgeneratoren. ‘Dieselgeneratoren waren mo-
menteel de beste optie. Voor de hoeveelheid vermogen 
die we nodig hebben, bieden zonnepanelen geen soe-
laas. We hadden ook met batterijen kunnen werken of 
met waterstof. Waterstof was nog geen optie, batterijen 
mogelijk wel, maar dat was veel te duur. We kijken er 
nog wel naar, maar technisch en fi nancieel moet er nog 
wel iets gebeuren. Door tijdelijk met dieselgeneratoren 
te werken geven we de markt de tijd om andere oplos-
singen verder door te ontwikkelen.’
De ‘Gouwenaar II’ kan net zo snel als een conventioneel 
schip. Het is echter aan de schipper om te bepalen hoe 
snel hij vaart. ‘Het is meestal niet nodig om alle gene-
ratoren op vol vermogen te laten draaien. De schipper 
moet een keuze maken. Welke combinatie van genera-
toren laat hij draaien en op welk vermogen? Dat is wen-
nen en spelen.’
De ‘Gouwenaar II’ is zuiniger dan een regulier schip. 
Dat verschil zit echter niet in het brandstofverbruik, 
maar in de extra lading. Bij het omzetten van diesel in 

elektriciteit gaat rendement verloren. Door het ont-
werp kan Nedcargo echter 20% meer containers mee-
nemen. De lange laadruimte gaat deels ten koste van de 
leefruimte aan boord, door het wegvallen van de voor-
woning. Daardoor kan de ‘Gouwenaar II’ meer contai-
ners meenemen dan een gewoon containerschip, 52 in 
plaats van 42. ‘De bemanning deelt een deel van de 
ruimte met de schipper. Er zijn twee separate woningen 
in één ruimte, maar doordat die ruimte over de gehele 
breedte van het schip loopt, is de impact gering. En 
door een optimaal spel tussen schipper en schip hopen 
we uiteindelijk ook brandstof te besparen. De ‘Gouwe-

naar II’ is net zo zuinig als het zuinigste conventionele 
schip dat we hebben varen.’
Het schip vervoert per vaart 2,5 miljoen bierfl esjes (600 
miljoen per jaar) Heineken van Nedcargo’s Alpherium in 
Alphen aan den Rijn naar de haven van Rotterdam. Het 
schip gaat vol terug, daar wordt continu retourlading 
voor gezocht. De aanzet tot de vernieuwingen is gegeven 
door de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude. De brou-
wer heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 
2020 moeten de fl esjes zelfs geheel emissieloos vervoerd 
worden. Van Grieken: ‘Heineken heeft niet meebetaald 
aan het schip. Wel hebben we gebruik kunnen maken van 
verschillende subsidies en investeringsaftrek. En we 
hebben een tienjarig contract met de brouwer, zodat we 
zeker weten dat onze investeringen lonen. Bij een con-
tract voor twee jaar is zoiets risicovol.’

MALINI WITLOX

Met een elektrisch 

aangedreven containerschip 

zoekt Nedcargo naar een 

alternatief voor fossiele 

brandstof. Jaarlijks worden

voor Heineken 600 miljoen 

bierfl esjes verscheept met de 

‘Gouwenaar II’.

Gouwenaar II vaart op stroom

We kijken onder meer

naar een combinatie van 

waterstof en batterijen.

Of emissieloos varen in 2020 haalbaar is, weet Van 
Grieken nog niet. Dat hangt af van de technologische 
ontwikkelingen. ‘Het is koffi  edik kijken. We kijken on-
der meer naar een combinatie van waterstof en batte-
rijen. En met nabehandelingsapparatuur kunnen we 
ons uitlaatgas reinigen. Er zijn verschillende technie-
ken. We gaan eerst een nulmeting doen zonder die rei-
nigingsapparatuur en dan met, dan kunnen we het ver-
schil zien. 2020 is een mooi streven. Als je 2030 zegt, 
zit er geen stok achter de deur.’
Op termijn wordt het schip ook voorzien van moderne 
snufjes. Nedcargo wil gaan testen met semi-autonoom 
varen, waarbij het schip veel zelf kan en minder beman-
ning nodig is. ‘Vergelijk het met de cruisecontrol van je 
auto. Als je een perfecte snelheid hebt en een perfecte 
lijn vaart, daalt het brandstofgebruik ook. Als het schip 
bijvoorbeeld met een brug kan communiceren en weet 
wanneer die open gaat, kan de snelheid aangepast wor-
den. Datzelfde geldt voor aanpassing van het vaarplan 
op het tijdslot van de terminal. En als je de mens goed 
ondersteunt met dit soort technologie, kun je ook met 
minder bemanning toe. Dat is weer een oplossing voor 
het tekort aan personeel.’

DUBBELSCHROEVER
De benodigde elektriciteit bij de ‘Gouwenaar II’ 

wordt nu nog opgewekt door dieselgeneratoren 

maar de aandrijving is 100% elektrisch. Nedcargo 

is inmiddels bezig met een volgend schip. De order 

hiervoor wordt bij een Nederlandse bouwer 

geplaatst. Dit schip krijgt ook elektromotoren. Het 

grootste verschil is dat dit nieuwe schip een 

andere schroef krijgt. De enkele schroef maakt 

plaats voor een dubbelschroever. Dat maakt het 

makkelijker om helemaal leeg te varen. De 

‘Gouwenaar II’ heeft vrij veel ballast nodig om 

diepgang te krijgen.

De Gouwenaar 2 

tijdens belading 

op de terminal 

Alpherium in 

Alphen aan den 

Rijn.

Foto: NedCargo
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Dat vraagt gedeputeerde Jaap Bond 
(Economische Zaken) van de provin-
cie Noord-Holland zich af. ‘Worden 
wij als provincie nog wel serieus geno-
men door Amsterdam? De inkt was 
nog niet droog onder de visie over de 

toekomstige economische ontwikkeling van het 
Noordzeekanaalgebied of zij roepen geheel andere din-
gen die indruisen tegen de afspraken. Dat kan niet’, al-
dus Bond. Hij wil Amsterdam ‘bij de les houden’ en wil 
weten of de Amsterdamse bestuurders nog achter de 
oude afspraken staan uit de visie 2040. Daarom wil het 
provinciaal bestuur samen met de andere onderteke-
naars van het beleidsstuk (de ministeries van Infra-
structuur en Binnenlandse Zaken, Beverwijk, Zaanstad, 
Velsen en Haarlemmerliede/Spaarnwoude) ‘zo snel 
mogelijk’ rond de tafel gaan zitten met Amsterdam.
De CDA-bestuurder hekelt tevens het feit dat ‘wel vier 
wethouders’ in het Amsterdamse college ‘verschillende 
dingen roepen’ als het gaat om de eigen zeehaven. ‘Ha-
venwethouder Udo Kock kan dan wel roepen dat het 
soms schuurt tussen de stad en de haven, maar de sa-
menwerking wel wordt gezocht, maar wat betekent dat? 
Ik weet momenteel niet meer wat Amsterdam met die 
wilde plannen wil met de eigen haven.’ 

Volgens Bond, die met gedeputeerde Elisabeth Post 
(zeehavens) een succesvolle lobby voerde voor de 
bouw van de nieuwe zeesluis voor het Noordzeekanaal-
gebied, voelen steeds meer bedrijven in de Amsterdam-
se haven zich ‘in de hoek gedrukt’ door het eigen stads-
bestuur. ‘Ik hoor dat overal waar ik kom in de haven. Ik 
begrijp ook wel dat er gemeenteraadsverkiezingen aan-
komen en de partijen in de coalitie zich willen profi le-
ren, maar de bedrijven vragen zich af waar ze aan toe 
zijn. Waar is de waardering voor een sector die toch 
70.000 banen oplevert in de stad? Het huidige optreden 
van de gemeente zorgt voor veel onzekerheid. Het is 
dan ook nu tijd om als provincie een tegengeluid te la-
ten horen. Wij zijn een neutrale en verbindende partij 
in de regio. Als wij niets doen, dreigt dit straks uit te lo-
pen op ruzie en gaat de haven uiteindelijk gewoon ka-
pot. Dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen. 

Totaalplaatje 
Bond zoekt als provincie naar ‘een balans’ tussen de 
grote economische waarde van de zeehaven en de 
noodzaak van meer woningbouw in de hoofdstad. ‘Het 
een moet niet ten koste gaan van het andere en daar 
stuurt Amsterdam nu wel een beetje op aan. Dat kan 

Sluis is niet gebouwd om er 

straks met sloepen te varen.

‘Amsterdam bij de les houden’

niet. Wij hebben bijvoorbeeld als provincie ook meebe-
taald aan de grote zeesluis voor de verdere economi-
sche ontwikkeling van de haven en niet om er straks 
slechts sloepen door te laten varen. Dat kan niet de be-
doeling zijn. Wat wij willen, is dat het stadsbestuur ook 
over de eigen gemeentegrenzen moet kijken en de sa-
menwerking in de regio moet gaan zoeken voor het op-
lossen van de problemen in de stad. Je hebt je buren 
hard nodig. Niet straks de lusten van de woningbouw in 
de hoofdstad leggen en de lasten bij de omliggende ge-
meenten via het verplaatsen van bedrijven uit het eigen 
havengebied. We moeten het samen doen. We moeten 
terug naar het totaalplaatje voor de regio en niet sec in-
zetten op een brug over het IJ of woningbouw in het ha-
vengebied. Dat is van groot belang. Daar zetten wij dan 
ook op in als provincie.’ Hij verwijst daarbij als voor-
beeld naar het samenwerkingsverband Platform Bedrij-
venterreinen en Kantoorlocaties (Plabeka) voor de me-
tropoolregio Amsterdam. In het kader van deze 
coöperatie wordt de planning van nieuwe bedrijventer-
reinen, kantoren en haventerreinen en de aanpak van 
leegstand tussen 35 lokale en regionale overheden afge-
stemd. 

Gedeputeerde 

Jaap Bond 

(Economische 

Zaken) van de 

provincie Noord-

Holland: ‘Als 

we niets doen 

gaat de haven 

uiteindelijk 

kapot’.

Foto: Marisa 

Beretta

JOHN VERSLEIJEN

Wat is de door Amsterdam 

ondertekende regionale visie 

Noordzeekanaalgebied 2040 

nog waard, als de hoofdstad 

met de recente plannen rond 

de IJ-brug, woningbouw in de 

haven en verplaatsing van de 

cruiseterminal die visie gewoon 

‘opzij schuift’? 

NOORD-HOLLAND WIL BELANG
IN HAVENBEDRIJF AMSTERDAM
De provincie Noord-Holland heeft ‘geld op de 

plank’ liggen’ voor een minderheidsbelang in 

Havenbedrijf Amsterdam. Dat zegt gedepu-

teerde Jaap Bond (Economische Zaken). ‘De 

inzet van Amsterdam was dat drie jaar na de 

verzelfstandiging van het havenbedrijf 

buurgemeenten en de provincie een belang 

konden nemen in de havenbeheerder. Die 

termijn is ruimschoots verstreken’, aldus Bond.

Volgens de bestuurder is het een logische stap 

voor de provincie om aandeelhouder te 

worden. ‘Wij hebben ook geld gestoken in de 

bouw van de nieuwe zeesluis voor Amsterdam 

en investeren tevens in de ontwikkeling van 

haventerreinen in de regio.’ 

De gemeente Amsterdam is nu nog steeds de 

enige eigenaar van het havenbedrijf, maar de 

bedoeling was om via een deelname van 

andere overheden het draagvlak in de regio 

voor het havenbedrijf te verhogen. Volgens 

Bond is het daarbij ‘niet meer actueel’ om te 

komen tot een soort Europoort aan het 

Noordzeekanaal, maar ‘is die gedachte wel 

interessant voor de lange termijn’.

Gedeputeerde Elisabeth Post heeft het 

Amsterdams college al ‘enige tijd geleden’ op 

de hoogte gebracht van de belangstelling voor 

een belang in het Amsterdams havenbedrijf, 

stelt Bond. Daarbij zou de hoogte van het 

belang ‘onderwerp van onderhandelingen’ zijn, 

aldus de gedeputeerde. Op het aanbod van de 

provincie is niets meer vernomen, voegt hij 

eraan toe.

Eerder heeft de naar Den Haag vertrokken 

Amsterdamse havenwethouder Kajsa Ollon-

gren gezegd geen heil te zien in een fi nanciële 

participatie van de regio in het havenbedrijf. Zij 

wees er op dat de regionale samenwerking ook 

zonder deelname goed is. Wel wilde zij met het 

Rijk en de Rotterdamse haven praten over een 

verkoop van aandelen.
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Onlangs was hij op tv, Captain Phillips, 
het waargebeurde verhaal van Ri-
chard Phillips, kapitein van het 
vrachtschip ‘Maersk Alabama’. In 
2009 werd dit schip door Somalische 
piraten gekaapt, waarna Phillips 

zichzelf overgaf als gijzelaar om zijn bemanning te red-
den. De fi lm (uit 2013, met Tom Hanks in de rol van 
kapitein) hoeft bij Guido Hollaar, adjunct-directeur 
van de KVNR, niet tot in detail in herinnering te wor-
den gebracht; hij kent de fi lm en kan zich voorstellen 
dat deze voor wat betreft spanning en drama recht 
doet aan een werkelijke situatie met piraten aan boord. 
Om er aan toe te voegen dat op internet de versie van 
de bemanning is te lezen. Hollaar: ‘Volgens de beman-
ning was kapitein Phillips een roekeloze man die het 
gevaar opzocht en de waarschuwingen vanuit zijn ei-
gen bedrijf en bemanning negeerde. Ook ten tijde van 
de aanvallen nam hij niet de voorgeschreven maatrege-
len.’
Dat gegeven mag in de fi lm genegeerd zijn, wel wordt 
duidelijk dat Phillips niet terug kan vallen op een zoge-
heten Vessel Protection Detachment (VPD), noch op 
private, gewapende beveiligers, twee begrippen die – 
ruim acht jaar na de kaping – hoog op de agenda van de 
KVNR staan. Hollaar licht toe dat een VDP, ofwel een 
beveiligingsteam van mariniers, voor sommige reders 
geen optie is vanuit het oogpunt van fl exibiliteit, snelle 
inzetbaarheid, beschikbare ruimte en kosten. Juist in 
die gevallen moet de reder de mogelijkheid hebben om 
private beveiligers in te schakelen, vindt Hollaar. Maar 
daar wringt het, want de Nederlandse wet staat het niet 
toe dergelijke gewapende particuliere maritieme bevei-
ligers aan boord van Nederlands gevlagde schepen toe 
te laten. Het belangrijkste argument tégen het toestaan 
is dat dit in strijd zou zijn met het geweldsmonopolie 
van de Nederlandse staat: alleen de staat is gerechtigd 
tot gebruik van (evenredig) geweld. Hollaar wil terug 
naar 2011, het jaar waarin het toenmalige kabinet be-
sloot een ad-hoccommissie onder leiding van prof. mr. 
J.L. de Wijkerslooth in te stellen, die nader advies 
moest geven over de materie. ‘Het advies van de com-
missie-De Wijkerslooth leidt tot de conclusie dat over-
tuigende argumenten bestaan om gewapende zelfbe-
scherming op Nederlandse koopvaardijschepen toe te 
staan. Hoewel het kabinet het standpunt innam dat ge-
wapende private beveiliging mogelijk moest worden, 
werd dit niet vertaald in een wetsvoorstel. Daarom heb-
ben Tweede Kamerleden van de VVD en CDA dit uit-
eindelijk zelf opgepakt en een initiatiefwetsvoorstel in-
gediend.’ Volgens Hollaar biedt de nieuwe wet reders 
onder Nederlandse vlag niet alleen de mogelijkheid hun 
schepen en bemanning te beschermen, maar ook om 
beter te concurreren met schepen onder een andere 
vlag. ‘Doordat inmiddels alle Europese landen de inzet 
van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan 

Piratenpolitiek
boord van koopvaardijschepen in enige vorm toestaan, 
is het ‘level playing fi eld’ verstoord in het nadeel van 
Nederlandse reders.’ 
Hollaar vervolgt met de opmerking dat als gevolg van 
het verbod op het inzetten van private beveiligers naar 
schatting dertig Nederlandse schepen zijn uitgevlagd. 
‘Zowel de reders als de ladingeigenaren hadden beslis-
sende stemmen in deze besluiten. Naast het uitvlaggen 
van schepen vestigen reders zich niet in Nederland c.q. 
breiden hun vloot onder Nederlandse vlag niet uit van-
wege de huidige regeling. Ook hebben reders soms la-
dingen niet kunnen aannemen, omdat zij hun schepen 
niet adequaat konden beveiligen volgens eigen stan-
daarden of die van de ladingeigenaren. Zeker in de 
slechte markt van de afgelopen jaren is dat niet onop-
gemerkt gebleven door de reders.’

Tweede Kamer
Voor een goed begrip legt Hollaar uit dat het wetsvoor-
stel op 15 november door de vaste Kamercommissie 
voor Justitie en Veiligheid is doorgestuurd naar de 
Tweede Kamer voor plenaire behandeling, waarna de 
voorzitter van de Tweede Kamer het onderwerp op de 
debatagenda heeft gezet voor de week van 11 december. 
Ja, Hollaar is verheugd over de plotselinge, snelle gang 
van zaken. Toch opvallend, die snelle actie nu het beeld 
zich opdringt dat piraterij aan het wegebben zou zijn. 
Maar met dat beeld kan Hollaar niet zoveel. Ja, beaamt 
hij, het is een paar jaar erg rustig geweest, maar de af-
gelopen maanden is toch weer een aantal schepen aan-
gevallen in de Golf van Aden, tussen het Arabische Je-
men aan de noordkant en de Afrikaanse landen 
Djibouti en Somalië aan de zuidkant. ‘Dreiging is er al-
tijd, en de reders moeten dan ook nog steeds maatrege-
len nemen om bemanning en schip te beschermen. 
Door de acceptatie van dit wetsvoorstel wordt het recht 
op bescherming voor alle zeevarenden ingevuld en zal 
een grote zorg worden weggenomen voor veel beman-
ningsleden en hun thuisfront.’
Gevraagd naar waarom het accent op de Somalische 
wateren ligt, wijst Hollaar op een speciale internationa-
le juridische regeling die daar geldt en waardoor juist 
daar gevaren mag worden met gewapende beveiligers. 
‘In andere wateren is dit lastig als deze onder jurisdic-
tie van een bepaald land vallen. Dan zal dat land bepa-
len of dit toegestaan is. Onder het voorliggende wets-
voorstel stelt de minister van Justitie en Veiligheid bij 
Algemene Maatregel van Bestuur vast voor welke gebie-
den de wet kan gelden. Zo is het toepassingsgebied van 
de wet aan te passen aan de reële dreigingsgebieden.’
Over beelden gesproken: voor wie zich een realistisch 
beeld van een scheepskaping wil vormen, heeft Hollaar 
nog een tip. ‘Kapringen, een Deense fi lm over een ka-
ping door Somalische piraten. De fi lm kwam een jaar 
eerder uit dan Captain Phillips. Wat minder Hollywood, 
wat meer realisme.’

Fragment uit 

de film Captain 
Phillips.

Bron: ‘The state of 
maritime piracy 

2016’, Oceans 
Beyond Piracy, 2017

CEES VISSER

Nu het nieuwe kabinet aan de slag is, breekt ook voor de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 

(KVNR) een sleutelmoment aan. Zij maakt zich hard voor het wetsvoorstel om gewapende private beveiligers 

aan boord van Nederlands gevlagde schepen toe te laten als het inzetten van een militair team, een Vessel 

Protection Detachment (VPD), in een verhoogd-risicogebied (high risk area) niet mogelijk of niet redelijk is.

SCHADE
De wereldwijde kosten 

van piraterij werden in 

2010 geschat op bijna 

zeven miljard euro.
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Moeizaam maar kansrijk
ROB MACKOR

Moeizaam maar kansrijk. Dat is het beeld dat oprijst uit de Maritieme 

Monitor 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Moeizaam door de economische tegenwind, kansrijk omdat de sector 

op een aantal punten uitstekend scoort.

De Monitor wordt jaarlijks samenge-
steld door onderzoeksbureau Ecorys, 
in samenwerking met onder andere 
Nederland Maritiem Land en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Het overzicht dient als thermometer. 

Hoe staat de sector ervoor, hoe pakt het overheidsbe-
leid op maritiem gebied uit, waar liggen kansen en 
wat moet er misschien anders? Anders dan de titel 
doet vermoeden, hebben de cijfers betrekking op 
2016, maar gezien de aanhoudende druk op de meeste 
deelmarkten, zullen die over het lopende jaar niet 
veel verschillen.
Het eerste exemplaar van het stuk wordt jaarlijks met 
enig ceremonieel overhandigd aan de voorzitter van 
Nederland Maritiem Land, Wim van Sluis. Daarbij werd 
deze keer tevens de vergelijkbare jaarlijkse Havenmo-
nitor overhandigd aan Ronald Paul, van de Brancheor-
ganisatie Zeehavens. Dat werd gedaan door directeur-
generaal Bereikbaarheid Mark Frequin van het net tot 
Infrastructuur en Milieu omgedoopte ministerie, waar 
Cora van Nieuwenhuizen (VVD) sinds het aantreden 
van Rutte III op 26 oktober de scepter zwaait.
Zoals het branchevoorzitters betaamt, maakten ze van 
de gelegenheid gebruik een appel te doen op de nieuwe 
bewindsvrouw. En dus riep Ronald Paul de minister op 
om ‘het steeds verder uit het lood rakende speelveld’ 

van de Europese havens recht te trekken en zodoende 
lading, toegevoegde waarde, innovatie en banen veilig 
te stellen. Van Sluis roerde vooral de positieve punten 
uit het regeerakkoord aan: de voorgenomen ‘green 
deals’ met zeevaart, binnenvaart en de uitbreiding van 
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 
(SDE). Ook toonde hij zich ingenomen met het geld 
voor defensie en kennisinstellingen, waar de maritieme 
sector een graantje van kan meepikken. Hij ziet daarin 
evenzovele ‘concrete aanknopingspunten om de clus-
ter erbovenop te helpen’.
 
Werkgelegenheid
De monitor laat zien dat de werkgelegenheid met 1,1% 
groeide tot 271.500 arbeidsplaatsen, ruim 3% van de to-
tale Nederlandse werkgelegenheid. Zij realiseerden ge-
zamenlijk een omzet van 54,5 miljard euro en een toe-
gevoegde waarde van 23,3 miljard, direct en indirect 
samen. Dat was 3,3% van het totale bruto binnenlands 
product, maar wel ruim 2% minder dan in het voorgaan-
de jaar. 
De samenstellers noemen het beeld van groeiende 
werkgelegenheid ‘enigszins vertekend’ omdat de direc-
te werkgelegenheid in de maritieme cluster zelf daalt 
en de indirecte werkgelegenheid groeit. Maar dat laat-
ste is toe te schrijven aan slechts drie deelsectoren, de 
zee- en binnenvaart en havens. Voor de eerste twee 

wordt het dan weer veroorzaakt door de bekende ‘mul-
tipliers’ (vermenigvuldigingsfactoren). In de havens 
groeide de directe werkgelegenheid wel (+5,4%) en 
daardoor ook de indirecte werkgelegenheid (+3,2%). De 
totale toegevoegde waarde (direct en indirect samen) 
van de maritieme cluster daalde met 2,2%, waar het 
bruto binnenlands product van Nederland met 2,8% 
steeg. Dit betekent, concluderen de samenstellers, dat 
met meer mensen minder wordt verdiend.
De totale waarde van de export van de maritieme clus-

ter groeide met ruim 1% tot iets meer dan 25 miljard 
euro, vooral dankzij de scheepsbouw. Dat komt overeen 
met 4,4% van de totale Nederlandse export aan goede-
ren en diensten. Onderscheiden naar regio maakten 
vooral bedrijven in het noorden van het land moeilijke 
tijden door, met als gevolg faillissementen, reorganisa-

Maritieme cluster dankt 

sterke positie aan innovatie.
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ties en doorstarts bij relatief grote rederijen, scheeps-
werven en maritieme toeleveranciers.

Lage tarieven 
De monitor heeft ook gekeken naar de ontwikkeling in 
de afgelopen tien jaar en concludeert dat de toegevoeg-
de waarde van de zeevaart, visserij en scheepsbouw vo-
rig jaar onder het niveau van 2006 lag. In de zeevaart 
komt dat vooral door de lage tarieven als gevolg van 
overcapaciteit, in de andere twee sectoren voorname-
lijk door afnemende werkgelegenheid. In de visserij is 
dat weer het gevolg van lagere vangstquota en hogere 
arbeidsproductiviteit. In de scheepsbouw werden min-
der nieuwe schepen gebouwd en ging de arbeidspro-
ductiviteit eveneens omhoog.
De laatste sector had voor het vierde achtereenvol-
gende jaar te kampen met een krimpende orderont-
vangst, zowel in waarde als in aantal. Netherlands Ma-
ritieme Technology beoordeelt het peil van het 
Nederlandse orderboek daarmee als ‘verontrustend 
laag’. Als gevolg van het geringe aantal orders neemt 
de concurrentie toe en staan prijzen onder druk. Voor 
de nabije toekomst wordt hierin geen verbetering ver-
wacht door overcapaciteit in de scheepvaart, de lage 
olieprijs en de daarmee samenhangende malaise in de 
off shore sector.
De monitor stipt aan dat de Nederlandse haveninfra-

structuur voor de vijfde achtereenvolgende maal op de 
eerste plaats van de wereldrangranglijst van het World 
Economic Forum stond. Wel nam de totale goederen-
overslag in de Nederlandse zeehavens met 1% af, de eer-
ste daling sinds het crisisjaar 2009. De samenstellers 
constateren met enige voorzichtigheid dat de haven 
van Rotterdam er op het punt van maritieme bereik-
baarheid beter voor lijkt te staan dan de twee naaste 
concurrenten, Hamburg en Antwerpen, en dus de beste 
kaarten heeft om grote containerstromen in de toe-
komst aan de haven te binden.
Kort wordt aandacht besteed aan een specifi eke niche-
markt, die van de grote jachtbouw. De gemiddelde 
grootte van de jachten neemt toe en ook in Nederland 
worden steeds vaker jachten van meer dan honderd me-
ter gebouwd. De sector signaleert wel dat de prijs be-
langrijker gaat worden bij de bouw van een superjacht: 
‘Men wil een superjacht maar niet meer tegen elke 
prijs’.
De binnenvaart vervoerde meer goederen, maar door la-
gere prijzen daalde de omzet. De sector kampt nog steeds 
met overcapaciteit, vooral als gevolg van de hausse aan 
nieuwe (en grotere) schepen die tot 2009 zijn besteld en 
tot eeen paar jaar geleden in de vaart kwamen. Die over-
capaciteit zal waarschijnlijk pas in 2020 zijn opgelost. In 
de monitor wordt daarom gesteld dat daardoor de winst-
gevendheid van de sector de komende jaren afhankelijk 

TWAALF DEELSECTOREN
Nederland Maritiem Land telt twaalf maritieme 

deelsectoren. Dat zijn havens, offshore, maritieme 

toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, water-

bouw, maritieme dienstverlening en kennisinsti-

tuten, binnenvaart, de Koninklijke Marine, 

jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Samen 

tellen die 17.200 bedrijven, die werkgelegenheid 

bieden aan zo’n 271.500 mensen. Die realiseren 

met zijn allen een totale directe toegevoegde 

waarde van ruim 23,3 miljard euro.

is van het waterpeil van de grote rivieren.
 Volgens de monitor ‘wordt breed onderkend dat de Ne-
derlandse maritieme cluster zijn sterke positie in de 
wereld mede te danken heeft aan het sterk onderne-
mende en innovatieve vermogen van de bedrijven bin-
nen de cluster’. Gemiddeld wordt 3,3% van de toege-
voegde waarde besteed aan onderzoek en ontwikkeling. 
Dat is weliswaar ruim boven het Nederlandse gemid-
delde van 1,5%, maar beduidend onder het gemiddelde 
van 4,6% in de topsectoren. Wel worden de ‘Lissabon-
afspraken’, minimaal 2,5%, en de Europa 2020-norm 
van 3% royaal gehaald.

Productiewaarde 2016

€ 23,3 miljard

Toegevoegde waarde 2016

3,3%

NL

€ 54,5 miljard
3,0%

NL

271.500 werknemers
in de maritieme sector
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beroepsbevolking
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Klanten die elders hun heil zochten ke-
ren terug, het aantal orderregels stijgt 
naar een miljoen per jaar, de omzet 
groeit. Dat alles met dank aan een effi  -
ciënter en stabiel logistiek proces. De 
bekroning: een nominatie voor de Prijs 

Veiligste Magazijn, waarvan de winnaar 28 november 
bekend werd. ‘Er moet een duidelijke markering bij het 
middenpad komen, nu is het soms moeilijk om te zien 
in welke gang je bent.’ De tijd dat bij MegaGroup Logis-
tic Services (MGLS) dit soort adviezen vanuit het ma-
nagement kwamen, is deels voorbij. Per week krijgt de 
technische groothandel, gespecialiseerd in watertech-
niek, tien verbetervoorstellen van het personeel op de 
werkvloer. Vandaag hangt bijvoorbeeld ook een verbe-
tervoorstel op het prikbord met de vraag of de ‘fetch 
schermen hetzelfde wachtwoord kunnen krijgen’ en 
een voorstel om nog effi  ciënter te picken.
EDC-manager Reinoud Pauwels en Pascal Derks, ware-
house support manager, bekijken de voorstellen goed-
keurend. Sinds 2017 kunnen alle medewerkers, vast in 
dienst of uitzendkracht, de kaartjes op het prikbord 
hangen. De kaartjes krijgen wekelijks een ‘eigenaar’ die 
kijkt wat het verbetervoorstel is en wat mogelijk is. Eén 
keer per maand heeft het management overleg met de 
coördinatoren. Welke voorstellen kunnen doorgevoerd 
worden, welke worden afgewezen?

Kleur pennen
In het begin was het personeel terughoudend om idee-
en over bijvoorbeeld personeelszaken, veiligheid en 
werkprocessen in te dienen, inmiddels hangt het bord 
vol. Pauwels: ‘Medewerkers horen altijd wat er met hun 
voorstel is gedaan. De helft van de suggesties wordt 
doorgevoerd. Met 25% gaan we niet verder en de rest 
willen we wel doen, maar op een later moment.’
Van de kleur van de pennen, een ander type mesje om 
snijwonden te voorkomen, het verplaatsen van opla-
ders, gerepareerde defecten aan opslagkasten en belij-
ning op de entresol; de medewerkers geven zonder 
schroom hun tips. Derks: ‘We hebben bijvoorbeeld na 
een tip van een medewerker een pompwagen op hoog-
te gezet, zodat pallets op hoogte kunnen worden ge-
pickt en gepackt. En bij de paktafels zijn geïntegreerde 
weegschalen geïnstalleerd, zodat de dozen de Arbo-
max van 23 kilo niet overschrijden.’
In Veghel zijn vijftig tot honderd warehousemedewer-
kers actief, deels in vaste dienst, deels als uitzend-
kracht. In het 14.000 vierkante meter grote warehouse 
ziet alles er piekfi jn uit. Op de orderverzameltrucks zijn 
mobiele printers geïnstalleerd, waar de chauff eur stic-
kers mee uit kan printen. De klant kan dan met een scan 
zelf controleren of de doos het juiste product bevat. 
Het WMS stuurt de medewerkers aan, in smalle gangen 
wordt met de hand gepickt. Pallets, materiaal, bezems, 
alles staat op een vaste plek en netjes binnen de lijnen. 
Er is veel veranderd in de laatste vier jaar, aldus Pau-
wels, die ingaat op de roerige historie van het bedrijf. In 
2013 werd het Europees Distributie Centrum (EDC) 
van MegaGroup in Veghel in gebruik genomen. Voor-
heen had de groothandel in verschillende landen een 
magazijn. Die zouden gefaseerd gesloten worden. De 
plannen waren groots. Zo wilde MegaGroup expansie 
in Oost-Europa. Te snel achteraf. Gecombineerd met 

Men ziet nu dat het niet

hoeven zoeken tijd scheelt.

Uit de rode cijfers met
dank aan de logistiek

de 14 meter hoge opslag. Slechts een klein deel wordt 
op bestelling in Veghel afgeleverd en gaat meteen door. 
‘We hebben onder meer klanten in de agrarische sector 
(sproeiers etc), en in de installatie van zwembaden 
(warmtepompen etc). Een deel van hen houdt ook zelf 
voorraad.’
Ze tonen het binnendeel van het warehouse, met 18.000 
palletlocaties. Er zijn slechts tien laaddokken, maar 
chauff eurs hoeven bij aankomst dan ook niets meer in 
te laden. Medewerkers van het EDC zorgen dat een trai-
ler volgeladen klaarstaat. Aankoppelen en wegwezen, 
de chauff eur is binnen een paar minuten weer onder-
weg. Odd size artikelen, waaronder zes meter lange bui-
zen en watercontainers, geschikt voor 10.000 liter wa-
ter, worden aan de achterzijde gelost en geladen. Derks 
wijst op een bord voor eenrichtingsverkeer. ‘Dat is een 
van de dingen die we veranderd hebben. Het verkeers-
plan maakt het werken veel veiliger.’
Dat verkeersplan zorgt ook voor belijning op de vloer. 
Blauw voor rollend materieel, groen voor afval, geel 
voor pallets, rood voor looppaden en zo zijn er nog zes 
(combinaties van) kleuren. Nieuwe medewerkers krij-
gen eerst een uitleg, voordat ze de werkvloer op mogen. 
Gereedschappen en schoonmaakspullen mogen alleen 
in groen-wit afgebakende zones staan, opgeruimd con-
form de 5S-methode. Pauwels: ‘De introductie van 5S 
zorgde eerst voor wat weerstand. Medewerkers dach-
ten dat het tijd kostte om alles op te bergen. Ze zien nu 
echter dat het tijd scheelt omdat ze niet hoeven te zoe-
ken. De ene afdeling controleert de andere afdeling, ie-
dereen heeft een gelijkwaardig niveau. Voor die cul-
tuuromslag moet je als bedrijf wel de tijd nemen.’
Door de sluiting van de kleinere warehouses in diverse 
landen en opening van het EDC in Veghel is MegaGroup 
in staat meer producten op voorraad te leggen en meer 
te mechaniseren. ‘Als je dat wereldwijd in alle kleine 
warehouses wilt doen, is dat enorm kostbaar. Ook was 
er met die verschillende warehouses veel meer intern 
transport nodig, je wilt immers niet overal alles op 
voorraad leggen. We hebben 16.000 artikelen. Dat is te 
duur.’ Anno 2017 is er nog een klein warehouse in Polen 
en één in Denemarken. Het Deense warehouse wordt 
eind 2017 gesloten, het Poolse blijft open. ‘Daar ligt ook 
een deel van het assortiment dat wij hier in Veghel niet 
hebben.’
Dit artikel ging naar de drukker voordat de naam van de win-
naar van de Prijs Veiligste Magazijn 2017 bekend was.

een slechte uitvoering van een juiste strategie (inrich-
ting EDC) ontstond in 2014 een fi nancieringsprobleem 
en werd in februari 2015 MegaGroup Holding failliet 
verklaard. Met dank aan investeerder Nimbus kwam er 
diezelfde maand nog een doorstart, sindsdien worden 
zwarte cijfers geschreven. Met dank aan de logistiek, 
maken Pauwels en Derks duidelijk. Pauwels: ‘Kort na 
het faillissement stonden de gangen vol met pakjes. Bij 
de doorstart was het de eerste zorg dat de klant snel be-
leverd werd. We moesten deels andere partners zoeken. 
Al snel konden we weer op niveau leveren.’ 
Hij toont de cijfers. De beschikbaarheid van items 
steeg, bestellingen werden weer op tijd en volledig ver-
stuurd. 2016 was gericht op stabiliteit en effi  ciency. De 
productiviteit in het warehouse steeg. Derks: ‘De jaren 

daarvoor was het belangrijker om iets verzonden te krij-
gen dan dat we het effi  ciënt deden.’ In 2017 lag de focus 
op veiligheid. Het systeem met verbetervoorstellen 
werd ingevoerd, ongevallen en schades werden beter 
geregistreerd. 

Timeslot
Het EDC bestaat uit twee delen. Een overdekt buiten-
deel van 3000 vierkante meter voor de odd sizes en een 
binnendeel van 11.000 vierkante meter voor alles wat 
op een pallet past. Honderden leveranciers komen bij 
MGLS aan de deur, maar 20% van de leveranciers be-
paalt ongeveer 90% van de omzet. De goederenont-
vangst is relatief klein, reden om truckers een timeslot 
te geven, zodat ze weten hoe laat ze welkom zijn.
Derks: ‘Containers worden bijvoorbeeld vanuit China 
naar Rotterdam verscheept, dan gaan ze met binnen-
vaart naar de haven van Veghel. Het laatste stuk worden 
ze getruckt. Je hebt dan al een kwart van het volume te 
pakken. Verder zitten er leveranciers in Zuid-Europa, 
maar ook lokaal, bijvoorbeeld voor de buizen.’ De pro-
ducten die de leveranciers brengen, gaan veelal eerst in 

EDC-manager 

Reinoud Pauwels 

en Pascal Derks, 

warehouse 

support manager

Foto: NT

MALINI WITLOX

In 2015 ging MegaGroup 

Holding uit Veghel nog failliet. 

Anno 2017 fl oreert de groot-

handel en gaan er duizend 

orders per dag de deur uit. 
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VOLUMES
ZEEVRACHT: De containervaart maakt 
een goede periode door. Wereldwijd 
boekten de grote containerhavens in 
het derde kwartaal een groei die sinds 
2011 niet meer werd genoteerd. De 
groei viel zelfs nog hoger uit dan in de 
twee vorige kwartalen. Tegen deze 
achtergrond gaan de analisten van 
Alphaliner ervan uit dat de wereldwij-
de containeroverslag over het hele 
jaar 2017 6,4% hoger zal uitvallen dan 
vorig jaar.

LUCHTVRACHT: Een sterke vraag naar 
capaciteit aan de ene kant en te weinig 
transportcapaciteit aan de andere kant 
karakteriseren de luchtvrachtmarkt in 
het derde kwartaal. Deze situatie wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de 
bloeiende e-commerce. Schaarste 
speelt niet alleen bij de luchtvaart-
maatschappijen, maar ook bij sommige 
vliegvelden, zoals Frankfurt, waar la-
dingafhandelaars LUG en Frankfurt 
Cargo Services de hoeveelheid lading 
nauwelijks kunnen verwerken.

PRIJSONTWIKKELING
ZEEVRACHT: De groei van de contai-
neroverslag is goed voor de bezet-
tingsgraad van de schepen. Helaas 
trekken de vrachttarieven in het con-
tainertransport tussen Europa en Azië 
nog niet echt aan. Begin oktober was 
een piek in de prijs te zien, maar in-
middels zijn de tarieven al weer fl ink 
gedaald.

LUCHTVRACHT: De luchtvrachttarie-
ven zijn in de afgelopen weken met 
meer dan 10% gestegen in vergelijking 
met dezelfde periode vorig jaar. De 
spottarieven stegen zelfs nog sterker.

VERWACHTINGEN
ZEEVRACHT: De signalen staan voor 
de containervaart nog steeds op groen. 
De verwachtingen voor de komende 
zes maanden zijn optimistisch. Het 
vertrouwen van marktpartijen in de 
ontwikkelingen in het verkeer tussen 
Europa en Azië is met 66,5 punten 
groot – een percentage hoger dan 50 
betekent dat de markt groei verwacht.

LUCHTVRACHT: Analisten gaan ervan 
uit dat de sterke vraag naar capaciteit 
in de luchtvracht zal aanhouden, en 
daarmee ook de hoge tarieven. 
Een normalisering van de markt wordt 
pas in de loop van volgend jaar ver-
wacht. 

Containers: seinen staan op groei

Grafieken: DVZ

DVZ / MELS DEES

Verladers hebben in het derde kwartaal veel zee- en luchtvrachtcontainers geboekt, blijkt uit een kwartaaloverzicht. 

Gezien de goede economische vooruitzichten wordt verwacht dat de opwaartse trend doorzet. 
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Uw vracht is bij ons in goede handen. Daar staat onze meer 

dan 35 jaar ervaring in het verschepen van containers garant 

voor. Met bestemmingen in Europa, Afrika, Midden-Oosten en 

Caribbean zijn wij overal thuis. Daarnaast beschikken we door 

een uitgekiend netwerk van kantoren en agenten ook nog 

eens over gedetailleerde kennis van al onze bestemmingen.  

Inclusief de lokale douaneformaliteiten en regelgeving. Samen 

met onze moderne containervloot en een doordachte planning 

 

bare en veelzijdige dienstverlening. 

www.weclines.es

www.weclines.com
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Hans de Boer, voorzitter van 
VNO-NCW, tijdens het 
Amsterdamse Havengildediner.

We mogen niet 
onvoorzichtig 
omspringen met de 
oude, trouwe haven.

QUOTE VAN DE WEEK

COLUMN

Vanaf, pakweg, 2020 schiet de prijs van cocaïne omlaag. Opium 
overspoelt tegen spotprijzen de Europese markt (of in elk geval 
het directe achterland van Rotterdam) en ook andere uit-
heemse drugs liggen bijna voor het oprapen. Nadat de politie 
en verschillende instanties die belast zijn met de opsporing 
van verdovende middelen, luidkeels klagen over onderbezet-
ting en overbelasting, roept de Tweede Kamer een commissie 
in het leven die de opdracht krijgt te onderzoeken waar deze 
‘drugstsunami’ (dixit een grote landelijke ochtendkrant) door 
veroorzaakt wordt. 
Het duurt een jaar of wat, maar dan wordt het rapport ‘De 
narcotica-ijsbreker’ dan toch eindelijk aangeboden aan de Ka-
mervoorzitter. De conclusies baren ophef. Een heus kartel van 
jonge Nederlandse maritiem offi  cieren heeft een groot deel van 
aan- en doorvoer van harddrugs in handen. Hun gemeenschap-
pelijke achtergrond: een studie aan het Rotterdamse Scheep-
vaart en Transport College (STC) en wel sinds het studenten-
cohort 2017/2018.

Het leek een geweldig idee, het inzetten van de voormalige 
drugsboot ‘Sila Inua’ (vrij vertaald ‘Geest van de meester’, in de 
taal van de Inuit) om aanstaande logistieke professionals op te 
leiden. Het ‘vangen’ van boeven is immers een stuk makkelijker 
als je weet welke technieken en verstopplaatsen kwaadwillen-
den gebruik(t)en om hun contrabande te vervoeren – en de be-
treff ende onderwijsinstelling leidt niet alleen zeevarenden op, 
maar richt zich juist op de ontwikkeling van kennis en vaardig-
heden van alle logistieke professionals die in de haven werken. 
Dat kunnen ook aankomende controle-ambtenaren zijn.
Keerzijde van deze vorm van ‘evidence based’ onderwijs is 
echter dat studenten tijdens de vaartochten met succes (en in 
alle rust) kunnen analyseren hoe je de kostbare verslavende 
lading wél onopgemerkt invoert. Het STC, dat het voormalige 
smokkelschip omdoopte tot ‘IJsbreker’, was maar al te ver-
heugd toen het Openbaar Ministerie het geconfi squeerde schip 
(waarde: 400 duizend euro, zes jaar jong en voorzien van een 
groot aantal technische snufjes, weet een persbureau te mel-
den) aan de onderwijsinstelling cadeau deed. Een ‘Sinterklaas-
cadeau’ werd het genoemd. STC-studenten krijgen normaal 
les in een simulator, maar ‘vinden het echte werk toch beter en 
leuker’, laat een woordvoerder weten. 
Dat kan ik me heel goed voorstellen. De module ‘coke verstop-
pen’ komt immers noch in de meeste simulatoren, noch in het 
basis onderwijscurriculum voor, en een groot aantal studenten 
zal toch zo snel mogelijk de opgebouwde studieschuld willen 
afl ossen. Heel vrij naar Lucas 23 vers 24: vergeef hen, al weten 
ze verdomd goed wat ze doen.

MELS DEES
mels.dees@nieuwsbladtransport.nl

Drugsboot
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Het Gemeentelijk ha-
venbedrijf Amsterdam 
heeft gisteren onder po-
litiebegeleiding de 
graafwerkzaamheden 
voor de aanleg van de 
Afrikahaven hervat. 
Eerder moesten de 
werkzaamheden wor-
den gestaakt na verzet 
van actievoerders.
Op het terrein vlakbij 
het kunstenaarsdorpje 
Ruigoord wordt een ka-
naal van vijf meter diep, 1.500 me-
ter lang en 350 meter breed gegra-
ven. Op het terrein bevindt zich het 
herrezen actiekamp Groenoord 
van milieuactivisten van Groen-

20 JAAR GELEDEN IN NIEUWSBLAD TRANSPORT

Aanleg Afrikahaven van start
27 november 1997

maar zal het kamp voor-
alsnog niet ontruimen.
Het havenbedrijf 
spreekt van omkeerba-
re en te herstellen graaf-
werkzaamheden, die 
zullen stoppen op zo’n 
vierhonderd meter af-
stand van Ruigoord. 
Voor de defi nitieve aan-
leg moet eerst nog een 
bestemmingsplan wor-
den goedgekeurd. De 
gemeente vindt een 

snelle aanleg van de haven noodza-
kelijk voor de economie en werkge-
legenheid. Maar volgens de actie-
voerders tast de gemeente hiermee 
een uniek natuurgebied aan.

Front!, die zich tegen de aanleg van 
de haven in het natuurgebied ver-
zetten. De politie is ter plaatse om 
te voorkomen dat de actievoerders 
de werkzaamheden vertragen, 

breid. Er komen dan diverse lappen 
grond bij die gelegen zijn in onder 
andere de Steenlandpolder en bij 
de Beverentunnel en de Tijsmans-
tunnel-Oost.
De herders en schapen hebben een 
uitgebreid takenpakket meegekre-
gen, blijkt uit een offi  cieel persbe-
richt van de Antwerpse haven. De 
dieren moeten de schrale vegetatie 
in stand houden en ontwikkelen, 
allemaal in functie van diverse vlin-
dersoorten, namelijk het Bruin 
Blauwtje en de Argusvlinder. Daar-
naast moeten ze verruiging tegen-
gaan en moeten ze de opslag van 
bomen en struiken remmen. 
Slecht weer kan echter nog roet in 
het eten gooien. Als de tempera-
tuur het vriespunt bereikt, moeten 
de wandelende grasmaaiers tijde-
lijk verkassen. Ook is het belangrijk 
dat er voldoende eten staat. Dus 
advies aan de schapen: geniet, maar 
graas met mate.

TOM VAN GURP

De haven van Antwerpen heeft 
enkele onderhoudswerkzaamhe-
den uitbesteed aan een wel heel 
opvallende plantsoenendienst. 
Het gras op de beide Schelde-oe-
vers moet worden bijgehouden, 
waarvoor het havenbestuur niet 
de gemeentelijke schoff elaars 
heeft ingeschakeld, maar op zoek 
ging naar diverse schaapherders 
uit de omgeving.
 
Hun dieren kunnen zich de komen-
de jaren tegoed doen aan het ha-
vengras van diverse groenstroken 
in de nabije omtrek. Daarbij krijgt 
de kudde van zeventig viervoeters 
maar liefst 86 hectare grond voor 
de kiezen, waar de beesten zes jaar 
lang van mogen smullen.
Het Havenbedrijf is niet over één 
nacht ijs gegaan. Er werd een heuse 
aanbestedingsopdracht uitge-

schreven voor het onderhoud en 
ecologisch beheer van diverse per-
celen grond. Ook is een graasplan 
opgesteld, in samenwerking met de 
plaatselijke milieuclub Natuur-
punt. Uiteindelijk kwamen vier lo-
kale herders als winnaar uit de 
strijd. De te begrazen percelen zijn 
verdeeld over vijf clusters, twee op 
de Rechterscheldeoever en drie aan 
de overkant. 

Losgelaten
De eerste schapen zijn halverwege 
november ingezet op de zwartkop-
meeuwenbroedplaats en op een dijk 
langs de Grote Kreek. Kort daarna 
zijn de schapen ook losgelaten op 
onder meer twee dijken. Oplettende 
schippers en matrozen die de laat-
ste weken in de Antwerpse haven 
zijn geweest, zouden de dieren dus 
al gespot kunnen hebben. 
Dit voorjaar wordt het werkterrein 
van de wollen viervoeters uitge-

ANTWERPEN  Grazers gaan Scheldeoevers onderhouden

In het Antwerpse havengebied is genoeg te doen voor deze kudde. Foto: Port of Antwerp

Havenschapen

Op zoek naar personeel in vervoer, ware-

housing, export, offshore, fi nance of ict? 

Werf niet op de tast, ga voor respons met 

inhoud. 

vacatures.nieuwsbladtransport.nl

Zoeken wordt vinden.
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