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13 Shipbuilding Market Stabilises, 
but at a Low Level

Looking back at the shipbuilding statistics of the last couple of years, it becomes clear that 
these have been stabilising since 2016, albeit at a much lower level than some ten years 
ago. At the same time, ship repair yards currently benefi t from new environmental regula-
tions coming into force. With more of these on the horizon, shipping companies face diffi cult 
decisions.

 

16 Havenspecial
Om alle relevante ontwikkelingen in zeehavens 
weer te geven, zijn eigenlijk meerdere haven-
specials nodig. Hier presenteren wij een keuze uit 
relevante thema’s, beschreven door specialisten 
van het Erasmus Centre for Urban, Port and 
Transport Economics (UPT), het havenadvies-
centrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De onderwerpen die aan bod komen zijn: containerallianties, de haven als innovatie-eco-
systeem, digitalisering, de Nieuwe Zijderoute, de impact van schaalvergroting op de binnen-
vaart en de energietransitie.

 
 

44 Brandstofverbruik is bepalend voor 
concurrentiepositie

De huidige brandstofprijzen, prijsstijgingen die mo-
gelijk nog volgen en de onzekerheden rond de 
brandstoffen van de toekomst maken het brand-
stofverbruik van schepen zeer actueel. De een 
meet dat met sensoren, de ander zet geen voet aan 
boord, maar volgt schip en bemanning virtueel en 
gemodelleerd met een “digital twin”. Dan hebben we het over het drie jaar oude We4Sea in 
Delft. De “twin” voorspelt wat het schip kan presteren en geeft een seintje als dat afwijkt 
van de praktijk.

Een special over
havens in transitie
(Zee)havens zijn niet alleen bronnen van 
werkgelegenheid, maar waren vroeger ook 
oorden van veel vervuiling. Onder invloed
van strengere milieuwetgeving is het werk in 
havens aanzienlijk schoner geworden. Maar 
het zijn nog steeds grote bronnen van uit-
stoot van het klimaatveranderende broei-
kasgas CO2. Hoog tijd dus om daar iets aan
te veranderen. Dat lijkt een grote opgave, 
maar niet onmogelijk zo wijst onderzoek in
opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam
uit.
Tussen havens en scheepsbouw en scheep-
vaart is sprake van een directe wissel-
werking. Havens veranderen onder invloed 
van schepen, denk aan de schaalvergroting. 
Maar de eisen die havens stellen aan het
terugdringen van de uitstoot van CO2, dwin-
gen ook de scheepvaart om te veranderen 
en de scheepsbouw om schonere schepen
te ontwerpen en te bouwen.
Alle reden dus om als redactie van
SWZ|Maritime eens dieper in te gaan op wat 
er momenteel in en met havens gebeurt. En
bij wie kun je dan beter aankloppen dan bij
de onderzoekers van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam, die zich bij uitstek bezighouden 
met het onderzoek naar goederenvervoer, 
ruimtelijke logistieke processen en zee-
havenontwikkeling. Wij prijzen ons wat dat 
betreft gelukkig met de medewerking aan 
onze redactie van Bart Kuipers, sinds 2008
senior onderzoeker haveneconomie van het 
Erasmus Centre for Urban, Port and Trans-
port Economics (UPT).
Samen met zijn collega’s van het UPT zijn zij 
verantwoordelijk voor maar liefst zes artike-
len plus een inleiding van de in dit juni-
nummer opgenomen havenspecial. De hoofd-
redacteur heeft welwillend voor een keer zijn 
plek afgestaan voor zijn maandelijkse mari-
tieme markt. Overigens heeft dit nummer so-
wieso een zwaar economisch accent met
een artikel van onze redacteur Willem de 
Jong over de scheepsbouwmarkt die 
zich stabiliseert op een aanzienlijk 
lager niveau dan voorheen. Maar 
daar weten ze in de Nederlandse 
scheepsbouw al heel goed over 
mee te praten. 

Antoon Oosting,
hoofdredacteur
swz.rotterdam@knvts.nl
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De Rotterdamse zwareladingrederij Jumbo 
heeft opdracht gekregen voor het transport 
en de installatie van windturbinegeneratoren 
voor het Yunlin Offshore Wind Farm (OWF) in 
Taiwan. Het eerste transport staat gepland 
voor het vierde kwartaal van 2019 en de in-
stallatie voor medio 2020.
Het Yunlin-offshore-windproject van 640 me-
gawatt is het eerste grote multi-megawatt 
offshore-windproject in Taiwan. Het komt op 

acht kilometer voor de Taiwanese westkust te 
staan met tachtig turbines van de acht-mega-
watt-klasse van Siemens Gamesa. Jumbo 
verzorgt het transport van veertig monopiles 
en 120 monopile-secties van Duitsland naar 
Taiwan en van veertig transitiestukken vanuit 
Nederland. Vervolgens installeert Jumbo in 
totaal tachtig transitiestukken.
‘Het Yunlin-project is het grootste contract 
dat we in onze vijftigjarige geschiedenis heb-

ben gekregen en is bijzonder omdat het ons in 
staat stelt de krachten van onze scheepvaart- 
en offshore-divisies te bundelen,’ aldus 
Jumbo-directeur Michael Kahn.
Voor het vervoer van de monopiles, secties en 
transitiestukken maakt Jumbo gebruik van zijn 
K- en J-klasse schepen en van hef- en trans-
portschepen van derden. Jumbo gebruikt zijn 
J-klasse schepen met DP2-mogelijkheden 
voor de installatie van de transitiestukken.

Jumbo installeert offshore-windpark in Taiwan

De concentraties van onder andere zwavel-
zuur in het waswater van uitlaatgasreinigings- 
systemen (EGCS, of "scrubbers") zijn minimaal 
en bevinden zich ruim binnen de geldende 
normen. Dat is de voorlopige conclusie van 
een onafhankelijke studie van CE Delft, een 
onderzoeksorganisatie gespecialiseerd in mi-
lieukwesties.
De Clean Shipping Alliance (CSA) 2020, een 
lobbyclub van 38 rederijen met in totaal 3000 
schepen, hoopt dat dit onderzoek bijdraagt 
aan het huidige debat over de milieueffecten 
van open loop scrubbers op het mariene mili-

eu, met name in het water van havens. Dit en 
een soortgelijk onderzoek van het Japanse 
ministerie van Verkeer en Waterstaat moeten 
belangrijke leemten in het wetenschappelijk 
dossier helpen opvullen.
Het onderzoek, dat CE Delft uitvoert in samen-
werking met Deltares, een onafhankelijk insti-
tuut voor toegepast onderzoek in Nederland, 
maakt gebruik van drie versies van het ge-
avanceerde dynamische computermodelle-
ringssysteem MAMPEC van Deltares. Elke 
versie vertegenwoordigt een gemeenschap-
pelijke configuratie van Europese havens en 

het onderzoek gaat ervan uit dat meerdere 
schepen in elke gemodelleerde haven het 
hele jaar door gebruikmaken van open loop 
scrubbers. Daarbij wordt de concentratie van 
negen metalen en zestien polycyclische aro-
matische koolwaterstoffen (PAK) geëvalu-
eerd. Onderzoekers gebruikten waswater-
monsters uit de scrubbertoren van cruise- 
schepen, bulkcarriers en veerboten vooraf-
gaand aan buffer- of andere nabehandelings-
processen van het waswater. CE Delft ver-
wacht de volledige en definitieve resultaten 
van het onderzoek deze zomer te publiceren.

Milieueffecten scrubber-waswater verwaarloosbaar

In slechts negen seconden 3800 ton opgetild

boorplatform weggehaald. Wat nu is wegge-
haald, is het accommodatieplatform.
Het verwijderen van de QP topsides is de eer-
ste klus voor de Pioneering Spirit in het kader 
van de raamovereenkomst die Allseas in 2017 
met Aker BP tekende voor het transport, de 
installatie en de verwijdering van installaties 
in het Valhall-olieveld. Het Valhall-complex 

Niet meer dan negen seconden had de Pio-
neering Spirit er op vrijdag 14 juni voor nodig 
om het 3800 ton wegende Valhall-platform in 
het Noorse deel van de Noordzee van zijn fun-
dament te lichten. De meeste tijd, twee uur, 
was nog nodig om het mega-hefship Pionee-
ring Spirit van Allseas ten zuiden van Noor-
wegen in positie te brengen. Met 3800 ton 
was dit voor de Pioneering Spirit tot nog toe 
de lichtste klus die het heeft uitgevoerd. Tege-
lijkertijd laat het volgens eigenaar Allseas 
zien hoe bruikbaar en veelzijdig dit hefschip is 
en hoe efficiënt het dit soort klussen kan uit-
voeren.
Het Valhall QP-platform maakt deel uit van de 
installaties van het door Aker-BP geëxploi-
teerde Valhall-veld. Drie dagen voor de hijs-
klus was al de 109 ton wegende verbindings-
brug tussen het accommodatieplatform en het 

ligt ongeveer 280 kilometer uit de Noorse kust 
en bestaat uit zes stalen, brugverbonden plat-
forms die in 70 meter diep water staan. De 
topsides is de eerste van de oorspronkelijke 
constructies die uit het veldcentrum is verwij-
derd als onderdeel van de modernisering van 
dit gebied.
Aan de hefoperatie van vrijdag 14 juni ging 
twee jaar van engineering, planning en voor-
bereiding vooraf. Vorige maand werd al be-
gonnen met de installatie van een hefwerktuig 
voor de brug en het doorsnijden van de per-
ronpoten. De QP-platforms en de brug zijn aan 
boord van de Pioneering Spirit genomen voor 
transport naar het Kvaerner AS-opslagterrein 
in Noorwegen alwaar ze worden gesloopt.
De Pioneering Spirit keert terug naar de 
Noordzee om de 24.800 ton wegende Brent 
Bravo-topsides voor Shell UK te verwijderen.

Het daadwerkelijke optillen van het platform kostte maar 

negen seconden.
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Verladers pleiten voor afschaffing of op zijn minst voor grote aan- 
passing van de BER, carriers stellen dat de BER nodig blijft om een ge-
zonde sector te kunnen blijven nastreven. Alhoewel niet alle indertijd 
gestelde doelen worden behaald en de BER – door de schaalvergroting 
en verschuivende marktmacht die zij indirect in de hand werkt – ook 
een aantal nadelen kent, is een nu te nemen besluit tot afschaffing er-
van wellicht voorbarig.

De Block Exemption Regulation for Liner Shipping
De BER, in 1995 al ingesteld, maar sindsdien een aantal keer aan- 
gepast, maakt het voor containercarriers mogelijk onder bepaalde 
voorwaarden samenwerkingen aan te gaan. Dit in de vorm van allian-
ties, vessel sharing agreements (VSA’s) of slot sharing agreements. 
Voorwaarden zijn dan dat de alliantie geen groter marktaandeel dan 
dertig procent mag hebben en dat geen prijs- of capaciteitsafspraken 
worden gemaakt. 
Redenen voor het indertijd instellen en tot nu toe continueren van deze 
regeling is dat ‘consortia over het algemeen helpen de productiviteit 
en kwaliteit van de beschikbare lijndiensten te verbeteren vanwege de 
mogelijkheden die zij brengen voor rationalisering van de netwerken 
van de carriers en door de schaalvoordelen die zij mogelijk maken voor 
zowel de exploitatie van de schepen als in het gebruik van havenfacili-
teiten’. De EU stelt voorts dat: ‘Wanneer dergelijke consortia met vol-
doende concurrentie worden geconfronteerd, en waar zij niet worden 
gebruikt om prijzen vast te stellen of de markten te delen, hun gebrui-
kers kunnen profiteren van verbeteringen in de productiviteit en de 
kwaliteit van de dienstverlening. Daarom worden ze dan vrijgesteld van 
het verbod op mededinging beperkende overeenkomsten in artikel 101, 
lid 1, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.’
Bij de vorige verlengingsvraag in 2015 is gesteld dat deze redenen nog 

steeds valide waren en is de regeling gecontinueerd. Gelden deze re-
denen nu nog steeds? Vragen die dan naar voren komen zijn: leidt de 
regeling tot verhoogde productiviteit en hogere kwaliteit? Is er nog 
steeds voldoende concurrentie? Is er geen sprake van marktmacht 
richting klanten en/of toeleveranciers die misbruikt (kan) wordt(en)? 
Gelden andere factoren die van belang zijn en in de overweging mee-
genomen dienen te worden?

Liner shipping industry, structuur en ontwikkeling
De liner shipping-sector kenmerkt zich door relatief hoge vaste kosten 
en door vastgestelde vaarroutes waarop reguliere diensten in vaste 
vaarschema’s met voldoende frequentie worden aangeboden. Tegelij-
kertijd is sprake van volatiele vraag met seizoensinvloeden. Het risico 
op onderbezetting van de schepen met negatief gevolg voor de marges 
is daarmee aanwezig. Om risico van faillissementen en daarmee insta-
biliteit in de sector te verminderen – zie de dramatische ondergang van 
de Koreaanse reder Hanjin – is enige bescherming tegen destructieve 
prijsconcurrentie te verantwoorden. Daarbij is containertransport een 
activiteit waarbij differentiatie nauwelijks mogelijk is. De concurrentie 
vindt plaats op prijs, waarmee de focus op kostenbesparing komt te 
liggen. Ook dit heeft een duidelijk drukkende werking op de marges. 
Een bijkomend kenmerk van de sector is de sterke aanwezigheid van 
de mogelijkheid tot schaalvoordelen. Grotere schepen leiden tot signi-
ficant lagere kosten. In combinatie met de sterke focus op kosten- 
besparing – waarin voor de carriers een voornaamste mogelijkheid ligt 
om concurrentievoordeel te behalen – heeft dit geleid tot het continu 
investeren in grotere schepen. Tussen 2008 en begin 2019 groeide de 
gemiddelde scheepsgrootte op de route tussen Azië en Europa van 
7200 naar 15.800 teu. Rond september dit jaar zal het grootste schip op 
de route zijn gegroeid van 15.500 tot 23.000 teu. In 2018 waren er 26 
schepen groter dan 18.000 teu, het hoogste aantal tot nog toe aan de 
carriers geleverd (totaal 525.500 teu). Voor 2019 en 2020 staat een on-
geveer even grote toename – respectievelijk 460.000 en 620.000 teu – 
van capaciteit in de orderboeken (Drewry, 2019). De schaalvergroting 
van de schepen is hand in hand gegaan met consolidatie in de markt. 
Om de grotere schepen te vullen en de capaciteit goed in te kunnen 
zetten, zijn (of waren) de individuele carriers vaak van onvoldoende 

De Europese Unie moet gaan besluiten of de “Block Exemption Regulation” (BER) voor de liner
shipping-sector per 25 april 2020 wordt verlengd met wederom vijf jaar. Sinds zij de vraag heeft 
gesteld om commentaar op het huidige wettelijk kader – een kader dat containercarriers vrijstelt van 
de algemeen geldende EU-mededingingsregels die concurrentieverstorende overeenkomsten tussen 
bedrijven verbieden – is er veel discussie ontstaan over het al dan niet voortzetten van deze BER.

Containerallianties:
handhaven of afschaffen?

Door L. van der Lugt

Larissa van der Lugt is directeur van het Erasmus  
Centre for Urban, Port and Transport Economics (UPT).

In verband met onze havenspecial is de “Maritieme markt” van 
deze editie niet geschreven door hoofdredacteur Antoon Oosting, 
maar door een van de havenspecialisten die hebben bijgedragen 
aan dit nummer, Larissa van der Lugt.
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Op deze trades gezamenlijk heeft de Ocean Alliance (Cosco, CMA 
CGM/APL, Evergreen Line) het grootste capaciteitsaandeel met 36 pro-
cent, gevolgd door 2M (Maersk en MCS) met 32 procent en The Al- 
liance (ONE, Hapag-Lloyd, Yang Ming) met 26 procent. Het aandeel 
“niet-alliantie-leden” is op deze trades gezamenlijk zes procent. De 
BER die deze samenwerkingen mogelijk maakt, heeft daarmee een 
sterke link met de ontwikkeling van de consolidatie en de schaal- 
vergroting, al moet opgemerkt worden dat beide in eerste plaats een 
gevolg zijn van de marktstructuur en werking in de sector. Tweede be-
langrijke punt hierbij is dat op de oost-west-trades de aandelen in som-
mige gevallen al voorbij de gestelde bovengrens van dertig procent 
gaan en daarmee onderhevig zijn aan de self-assessments, zoals geldt 
volgens de algemene EU-mededingingsregels. 

Verbeteringen in de markt? 
In de afgelopen twee decennia zijn de tarieven substantieel gedaald. 
Alhoewel er verschillende tariefontwikkelingen gelden op de verschil-
lende trades, zijn tussen 2010 en 2018 de tarieven tussen de veertig en 
zestig procent afgenomen (Murphy, 2018). Efficiëntievoordelen van gro-
tere schepen en gerationaliseerde netwerken zijn daarmee klaarblijke-
lijk (deels) doorgegeven aan de verladers. Dit is ook logisch gezien het 
feit dat er steeds concurrentie heeft bestaan in de markt. 
Tegelijkertijd is een aantal service-attributen niet verbeterd of zelfs in 
kwaliteit gedaald. Naarmate schepen groter werden, zijn ze langzamer 
gaan varen en zijn de transittijden toegenomen. De totale end-to-end-
duur van diensten in de handel tussen Azië en Europa steeg van 8,7 
naar 11,3 weken als gevolg van “slow-steaming” (Murphy, 2018) en ook 
verblijftijden in havens zijn fors langer geworden om de grotere sche-
pen te kunnen afhandelen. Dit brengt kosten met zich mee, vooral in 
termen van voorraadkosten. Aan de andere kant levert slow-steaming 
minder brandstofgebruik en daarmee minder uitstoot op. 
De keuze voor verladers is echter gedaald. Dit is terug te zien in een 
verminderd aantal directe havenconnecties en in lagere frequenties 
die geboden worden. Daarbij is de betrouwbaarheid op z’n minst niet 
toegenomen. Vraag is wel of dit een gevolg is van de BER en puur op 
het conto van de carriers geschreven moet worden. Betrouwbaarheid 
wordt mede bepaald door voor de carriers externe factoren. Daarbij is 
een betrouwbaarder product wellicht duurder, waarvoor in de markt 
dan wel bereidheid gevonden moet worden om deze te willen betalen. 
Hier hebben verladers ook zelf een rol. Het antwoord op de vraag of de 
BER de beoogde verbeteringen heeft gebracht, is dus niet eenduidig. 

Richting een overmatig geconcentreerde markt?
Dan is het de vraag of er nog wel voldoende concurrentie is en geen 
sprake is van te grote marktmacht richting afnemers. Het moge duide-
lijk zijn dat de alliantievorming toenemende concentratie in de markt 
met zich mee heeft gebracht en dat andere vormen van samenwerking 
ook een concurrentieverminderende werking kunnen hebben. Tegelij-
kertijd zien we dat carriers ook binnen allianties met elkaar zijn blijven 
concurreren. Winstmarges zijn niet gestegen en fluctueren sterk, maar 
blijven over het algemeen laag en waren in 2016 bijvoorbeeld nog over-
wegend negatief. Kijken we naar de Herfindahl-index, een index die de 

omvang. Er hebben overnames plaatsgevonden, er zijn allianties ge-
vormd en er zijn vele overeenkomsten inzake het delen van schepen 
(VSA’s) en container slots afgesloten. Concentratie is toegenomen. In 
2018 waren er 67 interregionaal opererende containercarriers met vol-
ledig cellulaire schepen actief in de markt, waarbij de top tien meer 
dan 87 procent van de capaciteit controleert. Op de belangrijkste oost-
west-trades hebben zich in toenemende mate allianties gevormd die 
vrijwel de gehele markt bedienen. Onderstaande tabel laat zien hoe 
groot de dynamiek is in de vorming van allianties sinds 2000. De tabel 
daarna geeft een overzicht van de aandelen van de allianties in de ca-
paciteiten op de individuele oost-west-trades. 

2000 New World Grand United CKY
Alliance Alliance Alliance

 APL-NOL Hapag-LLoyd Cho Yang Cosco
 MOL P&O Nedlloyd Senator K Line
  OOCL Hanjin Yang Ming
  MSC
  NYK
2006 New World Grand CHYH

Alliance Alliance
 APL-NOL Hapag-Lloyd Cosco
 MOL OOCL K Line
 HMM MSC Yang Ming
  NYK Hanjin
2010 New World Grand CKYH

Alliance Alliance
 APL-NOL Hapag-Lloyd Cosco
 MOL OOCL K Line
 HMM NYK Yang Ming
   Hanjin
2015 2M G6 CKYHE O3
 Maersk Line Hapag-Lloyd Cosco CMA CGM
 MSC MOL K Line CSCL
  NYK Yang Ming UASC
  APL-NOL Hanjin
  HMM Evergreen
  OOCL
2016 2M Ocean Alliance The Alliance  
 Maersk Line  CMA CGM  Hapag-Lloyd
 MSC Cosco ONE (NYK, K Line, MOL)
 HMM (slots) OOCL Yang Ming
  Evergreen

Ontwikkeling in de vorming van allianties in de deepsea-container-trades tussen 2000 en 2015 

(bron: Drewry, 2018).

2M Ocean The Non-
Alliance Alliance alliance

Azië-Europa 40% 36% 23% 1%
Trans-Pacific 20% 41% 28% 11%
Trans-Atlantic 44% 18% 31% 17%

Capaciteitsaandelen van allianties op de belangrijkste oost-west trades (bron: Drewry).
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tere marktmacht van rederijen. Terminalbedrijven – komend uit een 
redelijk beschermde markt met relatief hoge marges die (nog steeds!) 
substantieel hoger liggen dan de marges bij container carriers – on-
dervinden nu sterkere druk op hun tarieven. Dit komt deels door toege-
nomen concurrentie en deels door de consolidatie aan de zijde van de 
carriers. Daarnaast brengt de consolidatie grotere risico’s voor de ter-
minalbedrijven: als een alliantie haar ladingpakket verschuift van de 
ene naar de andere terminal, kan dat een grote impact hebben op de 
bezettingsgraad. Ook de maritieme services in de haven, toeleverend 
aan de carriers, ondervinden deze effecten. Door bundeling van in- 
kopen hebben de carriers via hun allianties meer marktmacht die zij 
kunnen aanwenden om druk op de tarieven te zetten. 

Afschaffen of continueren? 
De structuur en werking van de markt van liner shipping vraagt om eni-
ge bescherming tegen destructieve prijsconcurrentie, hetgeen een re-
eel risico is en kan leiden tot instabiliteit in de markt. Mogelijkheid tot 
samenwerking en capaciteitsdeling is hiervoor een logisch instrument. 
De alliantievorming lijkt echter wel op bepaalde trades doorgeslagen. 
Op enkele trades zijn zeer grote partijen ontstaan en er is een – vooral 
vanuit ketenperspectief – overmatige scheepsgrootte-ontwikkeling 
mogelijk gemaakt. Daarbij is kwaliteit van de service niet verbeterd en 
is grotere marktmacht richting toeleveranciers ontstaan. 
Of afschaffing van de BER daarmee de logische stap is, is nog maar de 
vraag. Ten eerste is de BER voor de oost-west-trades eigenlijk al niet 
meer van toepassing terwijl op de andere trades verschillende vormen 
van samenwerking een betere capaciteitsbenutting mogelijk maken en 
instabiliteit kunnen voorkomen. Ten tweede is er nog geen sprake van 
overmatig geconcentreerde markten en/of overmatige winsten. Ten 
derde is de vicieuze cirkel van kostenbesparing, grotere schepen, 
overcapaciteit en druk op marges een grote zorg, maar eerder een ge-
volg van de structuur en werking van de markt; afschaffing van de BER 
zal dit niet wegnemen. Ten slotte zijn de betrouwbaarheid en kwaliteit 
van service ook een zorg, maar tegelijkertijd ook een vraagkenmerk 
waarvoor bereidheid tot betaling in de markt moet zijn. 
Waar deze auteur afschaffing van de BER niet zou adviseren, is het wel 
de aanbeveling om voor de komende vijf jaar een betere analyse van 
de ontwikkeling van de concentratiegraad op de verschillende relevan-
te markten uit te voeren. Aandacht voor mogelijke aanpassing van de 
regeling om het mogelijke misbruik van ontstane marktmacht (lees in-
koopmacht) naar toeleveranciers te voorkomen is op zijn plaats.

mate van concentratie in een markt aangeeft, dan blijkt wel een forse 
stijging over de afgelopen tien jaar, maar zijn de waardes van de index 
nog zodanig, dat (nog) niet over een overmatig geconcentreerde markt 
gesproken kan worden. 
Een issue dat hierbij geldt, is het vaststellen van marktaandeel. De BER 
stelt dat dit niet hoger mag zijn dan dertig procent, maar hoe is dit vast 
te stellen? Ten eerste moet de relevante markt vastgesteld worden en 
dit is voor globaal opererende carriers die op verschillende vaarroutes 
actief zijn, geografisch verschillende markten bedienen en ook nog 
eens verticaal geïntegreerd zijn in de keten, niet eenduidig en een- 
voudig. Daarbij zou een marktaandeel op basis van transportvolumes 
moeten worden vastgesteld en niet op basis van capaciteit, wat nu 
vanwege gebrek aan data het geval is. Dus alhoewel op basis van be-
rekende Herfindahl-indices op de meeste vaarroutes vooralsnog geen 
sprake is van een overmatig geconcentreerde markt, speelt in de eer-
ste plaats de vraag of deze analyse op de juiste wijze uitgevoerd kan 
worden. Daarnaast is er nog de vraag of – gezien de stijgende ontwik-
keling van deze index – dit zich de komende jaren op bepaalde trades 
niet tot een overmatig geconcentreerde markt gaat ontwikkelen. 

Marktmacht richting havens
De ontwikkeling van de omvang van schepen, van het aantal schepen, 
maar ook van het aantal carriers, de omvang van carriers en van het 
aantal containers dat per haven wordt overgeslagen, beïnvloeden alle-
maal de vraag en dus ook de bedrijfsvoering van al die partijen die 
hierbij betrokken zijn: havenbedrijven, terminalbedrijven, maritieme 
servicebedrijven en achterlandmodaliteiten. In hoeverre ondervinden 
al deze partijen invloed van de consolidatie en schaalvergroting in de 
markt? 
Voor havens geldt dat de schaalvergroting van schepen vraagt om 
aanpassing van de faciliteiten en verhoging van de efficiëntie. Dit om 
de grotere schepen en grotere batches containers te kunnen afhande-
len. Dit geldt ook voor de aansluiting met het achterland, waar conges-
tie een hardnekkige factor is. De concurrentie tussen havens – mede 
gevoed vanuit nationale belangen – in combinatie met de sterkere po-
sitie die carriers en hun allianties hebben vanwege hun gegroeide om-
vang, zorgt ervoor dat havens de nodige investeringen blijven doen, 
zonder dat dat altijd direct terugkomt in hun opbrengsten.
Voor de terminalbedrijven geldt zeker dat ze te maken hebben met gro-

Een schip van rederij UASC die in 2017 is overgenomen door Hapag-Lloyd, onderdeel van 

“The Alliance”.

Referenties
• Drewry (2019), “Have We Reached Peak ULCV Delivery?”, 

Drewry Shipping Consultants, Container Insight Weekly, 20 
januari 2019

• Drewry (2018), “Will Alliances Be Blocked?”, Drewry Shipping 
Consultants, Container Insight Weekly, 18 november 2018

• Alan Murphy (2018), “Containerliners Are Holding Their Breath", 
presentatie Havendebat Rotterdam, 12 december 2018
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Nieuwe opdrachten

MT 6027
Twee maanden na contractondertekening be-
gon Damen Shipyards Mangalia op 15 mei on-
der klasse van Lloyd’s Register de bouw van 
een DP2-offshore-vaartuig (bouwnummer 
594001, imo 9854911) voor de winning van dia-
manten. Dit gebeurde in opdracht van De 
Beers Marine Namibia (Pty) Ltd, Windhoek. 
Het vaartuig is van het type MT 6027 dat is 
ontworpen door Marin Teknikk AS, Dragsund, 
Herøy. Na oplevering vertrekt het vaartuig op 
eigen kracht van Mangalia naar Kaapstad 
voor installatie van de speciale apparatuur 
waarna het in het tweede kwartaal van 2022 
in bedrijf moet worden gesteld. De belangrijk-
ste gegevens zijn: 18.200 bt, L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 176,56 (158,93) x 27,00 x 11,70 (8,30) me-
ter. De energie wordt geleverd door zes die-

Door G.J. de Boer

selgeneratoren (6 x 3230 KW) onder andere 
voor de aandrijving van twee roerpropellers. 
Aan boord komt accommodatie voor 109 per-
sonen.

Twee LNG-hybride RoRo-ferry’s
Damen Mangalia kreeg van de Canadese 
Seaspan Ferries Corporation, Delta British Co-
lumbia, opdracht voor de bouw van twee 149 
meter lange LNG-battery hybrid ro/ro ferries. 
Ze worden gebouwd onder klasse van Bureau 
Veritas voor oplevering in 2021. Deze veer- 
ponten krijgen een garagelengte van 1034 
meter. De voortstuwingsinstallaties, 209-m3- 
LNG-tanks en 2-mWh-accubanken voor aan-
drijving van onder andere de Schottel-roer-
propellers, worden geleverd door MAN 
Energy Solutions Energy. 

MAD 3500 
Hanson Aggregates Marine Ltd., Maidenhead, 
dat eerder twee 3000-m3-hopperzuigers bij 
Barkmeijer Stroobos annuleerde, bestelde op 
10 mei bij Damen Shipyards Galati een bag-
gervaartuig van het type MAD (Marine Aggre-
gate Dredger) 3500 (bouwnummer 563352) 
voor oplevering in maart 2021. De bagger- 
apparatuur wordt geleverd door Damen Dred-
ging Equipment (DDE), Nijkerk. Het is het 
tweede vaartuig van dit type dat Damen 
Shipyards bouwt. Cemex UK Marine Ltd., 
Southampton, bestelde op 19 december 2017 
de eerste, de Cemex Go Innovation (bouw-
nummer 563351, imo 9848675), die in decem-
ber 2019 door de andere Roemeense Damen-
werf, in Mangalia, moet worden opgeleverd. 

De gegevens van de MAD 3500 zijn: 4975 bt, 
6850 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 103,50 
(98,00) x 22,00 x 9,10 (6,95) meter. De voort- 
stuwingsinstallatie bestaat uit twee Wärtsilä- 
dieselgeneratoren, type 6L26, met een ver- 
mogen van 2 x 3468 kW bij 1000 tpm op twee 
verstelbare schroeven in straalbuizen met 
een diameter van 3000 mm voor een snelheid 
van 12 knopen. De boegschroef krijgt een ver-
mogen van 700 kW. Aan boord komt accom-
modatie voor veertien bemanningsleden. De 
MAD 3500, die wordt uitgerust met een elek-
trisch aangedreven baggerpomp van 1400 kW, 
gaat zand en grind baggeren tot een water-
diepte van 55 meter. 
   
Seadream Innovation
Damen Shipyards Group maakte in maart be-
kend dat de eerste opdracht voor een cruise-
schip is geboekt. De bouw moet in oktober in 
Mangalia beginnen en de oplevering is ge-

De MT 6027 gaat offshore diamanten winnen.

 De twee LNG-hybride RoRo-ferry’s voor Seaspan worden in 2021 opgeleverd.

Hanson Aggregates Marine bestelde een MAD 3500, voor 

Damen de tweede order voor dit scheepstype.
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pland voor september 2021. De 155 meter lan-
ge Seadream Innovation (imo 9882308), werd 
besteld door SeaDream Yacht Club AS, Bil-
lingstad. Het 20.000 bt metende cruiseschip 
heeft een accommodatie voor 220 passagiers 
en is zowel in tropische als in polaire gebie-
den inzetbaar.   
 
Swift
Bij Damen Shipyards in Kozle werd op 7 mei 
het eerste staal gesneden voor het excursie-
vaartuig Swift (bouwnummer 539901, imo 
9882592). Het vaartuig (L x B x H = 34,00 x 7,80 
x 3,30 meter, 300 passagiers) wordt gebouwd 
onder klasse van Lloyd’s Register voor Win-
dermere Lake Cruises, dat er dagtochten mee 
gaat maken in het Lake District, een gebied 
dat tot het Unesco-werelderfgoed is ver-
klaard. Het casco en de opbouw van de Swift 
worden in Kozle in secties gebouwd en ver-
volgens door Damen Technical Cooperation 
(DTC) op een locatie van Lakeside and Haver-
thwaite Steam Railway geassembleerd. Na 
voltooiing wordt de Swift over de weg naar de 
aanlegplaats in Lakeside (Cumbria) getrans-
porteerd en te water gezet. De Swift krijgt een 
diesel-elektrische voortstuwing en moet in 
maart 2020 in de vaart komen. 

Gerrit de Boer is redacteur van SWZ|Maritime en bekend 
schrijver van maritieme boeken.

Kiellegging
Silver Origin
Op de nieuwbouwhelling van Shipyard De 
Hoop in Lobith is vanaf 6 februari een tweede 
100-pax expeditiecruiseschip voor de Gala- 
pagoseilanden in aanbouw, de Silver Origin 
(bouwnummer 489, imo 9837937) voor Silver-
sea Cruises Ltd., Fort Lauderdale. De gege-
vens van de Silver Origin zijn: 6000 bt, L o.a. 
(l.l.) x B x H (dg) = 101,50 (97,43) x 17,00 x 6,50 
(4,50) meter. De energie wordt geleverd door 
vier Caterpillar-dieselgeneratoren, type C32, 
(4 x 994 kW) voor onder andere de aandrijving 
van de twee contraroterende Steerprop-roer-
propellers, type 20 CRP (2 x 1450 kW), voor 
een maximumsnelheid van 14 knopen, en de 
twee Veth-boegschroeven (2 x 400 kW). De 
oplevering van het onder klasse van Lloyd’s 

Register te bouwen cruiseschip moet in maart 
2020 plaatsvinden waarna het de Atlantische 
Oceaan oversteekt via het Panama-kanaal 
naar de Galapagoseilanden.

Tewaterlatingen
Seven Vega
Bij Royal IHC Merwede in Krimpen aan den 
IJssel is op 25 mei de DP3-pijpenlegger Seven 
Vega (bouwnummer 1298, imo 9843247) te wa-
ter gelaten voor Subsea 7 Ltd., Londen. Moni-
ca Th. Bjørkmann, vicepresident van Subsea 7 
Norway AS, verrichtte de doopceremonie. De 
Seven Vega is het achtste offshore-vaartuig 
dat Royal IHC in opdracht van Subsea 7 Inter-
national Contracting Ltd., Westhill, onder klas-
se van Lloyd’s Register bouwt. De opdracht 
voor het ontwerp en de bouw werd op 27 sep-
tember 2017 getekend, het eerste staal is op 9 
maart gesneden en de kiellegging vond plaats 
op 5 juli 2018. 
De Seven Vega krijgt een pijpenleginstallatie 
van IHC, bestaande uit een kantelbare pijpen-
legtoren met 600-tons-tensioners, een car-
rousel met een diameter van 32 meter voor 
5600 ton, een hulpcarrousel voor 1600 ton en 
een installatie voor het laden, opspoelen en 
geleiden van pijpleidingen. Het vaartuig gaat 
na oplevering flexibele pijpleidingen en ver-
bindingen tot een waterdiepte van 3000 meter 
installeren.

De Seadream Innovation wordt het eerste door Damen te bouwen cruiseschip.

 De Swift wordt gebouwd voor het Lake District.  De Silver Origin is het tweede cruiseschip dat Shipyard De Hoop bouwt.
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De gegevens van de Seven Vega zijn: 19.000 
bt, L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 149,23 x 33,00 x 
13,00 (8,30) meter. De energie wordt geleverd 
door zes Wärtsilä-dieselgeneratoren, type 
9L32, in drie machinekamers met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 24.730 kW op drie 
roerpropellers, twee boegschroeven in tun-
nels en twee intrekbare boegpropellers, snel-
heid 13,8 knopen. De Huisman-offshore-kraan 
heeft een SWL van 250 ton op 14 meter en de 
TTS-knikarmdekkraan heeft een hijsvermogen 
van 50 ton op 24 meter. Aan boord is accom-
modatie voor 120 personen. De Seven Vega is 
verder uitgerust met twee zij-lancerende 
ROV-systemen. De oplevering is gepland voor 
begin 2020.

La Datcha  
Voor de Russische ondernemer Oleg Tinkov is 
op 4 juni bij Damen Galati de La Datcha (L o.a. 
x B x H (dg) = 77,00 x 14,00 x 6,80 (3,80) meter) 
dwarsscheeps te water gelaten. Dit schip is 
ontworpen op basis van het SeaXplorer- 
expeditiejacht van Damen in samenwerking 
met Azure Yacht Design. Het interieur is op 
verzoek van de eigenaar ontworpen door de 
Studio Vasiliy Shprits. Deze zomer wordt het 
casco naar Vlissingen gesleept om bij Damen 
Amels te worden afgebouwd waarna in sep-
tember 2020 de oplevering plaatsvindt. De 
2560 bt metende La Datcha krijgt een helidek 
voor helikopters tot 4000 kilo en een hangar 
voor twee vliegtuigen. Verder komen er ten-

ders, sneeuwscooters en een onderzeeër aan 
boord. De SeaXplorer gaat plaats bieden aan 
twaalf gasten en 25 bemanningsleden. De 
kruissnelheid wordt 14 knopen en het vaartuig 
kan veertig dagen varen zonder te bunkeren.  
 
Sanderus
Bij Keppel Offshore & Marine, Singapore, 
werd op 7 mei de eerste van twee 6000-m3- 
hopperzuigers, de Sanderus (bouwnummer 
H-402, imo 9830941), voor Codralux SA (Jan 
De Nul), Luxemburg, te water gelaten. De 
tweede, de Ortelius (bouwnummer H-403, imo 
9861835), is nog in aanbouw. Beide hopper- 
zuigers moeten in het tweede kwartaal van 
2019 worden opgeleverd. 

De gegevens zijn: 8074 bt, 9880 dwt, L o.a. x B 
(dg) = 111,70 x 24.60 x (7,00) meter. De hopper-
zuigers zijn uitgerust met drie diesel- 
generatoren voor onder andere de elektrische 
aandrijving van de twee roerpropellers (2 x 
2150 kW voor een snelheid van 12,5 knopen) 
en de bagger- en perspompen.   

Opleveringen
Aalborg White
In Delfzijl droeg Royal Bodewes op 29 mei de 
Aalborg White (bouwnummer 708, imo 
9851751) over aan Limfjord White Shipping 
Ltd., Limassol (SMT Cement Ltd. Sp.z.o.o.). De 
cementcarrier was op 27 maart dwars-
scheeps te water gelaten bij SaS (Ship and 
Steelbuilding BV), Hoogezand. Op 20 mei is de 

De DP3-Seven Vega voor Subsea 7 kan tot een diepte van 3000 meter pijpleidingen leggen.

Het SeaXplorer-expeditiejacht La Datcha (foto Tom van Oossanen).

De Sanderus is de eerste van twee 6000-m3-hopperzuigers 

voor Jan De Nul.
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Aalborg White door de motorsleepboten Gyas 
en Waterpoort naar Delfzijl gesleept van 
waaruit op 21 en 22 mei proefvaarten zijn ge-
maakt op de Eems. Op de dag van de over-
dracht vertrok de Aalborg White van Delfzijl 
naar Aalborg voor de eerste reis in beheer 
van Aalborg Portland Holding A/S. 
De gegevens van de Aalborg White zijn: 2627 
bt, 4200 dwt – L o.a. x B x H (dg) = 89,98 (84,98) 
x 12,50 x 8,60 (6,00) meter. De voortstuwings- 
installatie bestaat uit een ABC-hoofdmotor, 
type 6DZC, 1532 pk of 1127 kW, op een schroef 
in een straalbuis voor een snelheid van 14 
knopen. De ruiminhoud is 3865 m3/136.500 cft. 
De Aalborg White is de eerste van een serie 
van drie 1A-ijsversterkte cementcarriers die 
Eureka Shipping (SMT), Limassol, bij Royal 
Bodewes bouwt onder klasse van DNV GL. De 
tweede is de Kongsdal (bouwnummer 709, imo 
9851763), die wordt gebouwd op de eigen 
werf en op 12 juni te water is gelaten. De 
derde, de Norden (bouwnummer 710, imo 
9851775), wordt gebouwd bij SaS. De op- 
leveringen van deze twee schepen zijn ge-
pland voor juli en september. De cement- 
carriers worden uitgerust met een mecha- 
nische laad- en pneumatische Lovik-los- 
installatie, waarmee per uur tot maximaal 
1000 ton geladen of circa 250 ton gelost kan 
worden.  
 
Lesse 
In Varna doopte Henny Korteweg, echtgenote 
van de president-commissaris van Bagger- 
bedrijf de Boer Leendert Korteweg, op 23 mei 

bij MTG Dolphin Plc de 2300-m3-sleephopper-
zuiger Lesse (bouwnummer 1295, imo 
9834105). De Lesse, die Baggerbedrijf de 
Boer/Dutch Dredging, Sliedrecht, op 1 mei 
2017 bestelde bij Royal IHC, is een grotere en 
verbeterde versie van de eerder opgeleverde 
Albatros (2013 – 1500 m3) en Mahury (2015 – 
1840 m3). De kiel werd gelegd op 21 december 
2017. 
De belangrijkste gegevens van de Lesse zijn: 
2484 bt, 2850 dwt, L o.a. (l.l.) x B x H = 79,95 
(78,20) x 15,00 meter. De voortstuwing wordt 
geleverd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, 
type C32, totaal 1896 pk of 1394 kW bij 2100 
tpm voor een snelheid van 10 knopen. De on-
der klasse van Bureau Veritas gebouwde 
sleephopperzuiger wordt uitgerust met een 
innovatieve IHC-Plumigator, die de slibwolk 

rondom het schip stevig zal verminderen. De 
Lesse wordt opgeleverd aan SHM Merwede 
BV, Sliedrecht, en is vanaf medio juli operatio-
neel inzetbaar.
 
Trewenna
Thecla Bodewes Shipyards, Kampen, heeft de 
laatste van een serie van drie duwsleepboten 
van het type KPT2500-1C, de Trewenna, opge-
leverd aan de Silverburn Shipping Group, 
Moskou. De gegevens van de duwsleepboten 
zijn: 592 bt, 177 nt. L o.a (l.l.) x B x H (dg) = 
40,60 (38,77) x 13,00 x 3,56 (2,60) meter. De 
duwboot met hefbaar stuurhuis wordt voort-
gestuwd door twee Cummins-hoofdmotoren, 
type QSK50-M van 2 x 1268 kW of 2 x 1723 pk 
bij 1800 tpm op twee vaste schroeven in 
draaibare straalbuizen voor een snelheid van 
10 knopen en een trekkracht van 39 ton. De 
boegschroef in tunnel heeft een vermogen 
van 200 kW. De bunkercapaciteit is 228 m3. De 

De Aalborg White is de eerste van een serie van drie cementcarriers (foto F.J. Olinga).

De Lesse aan de afbouwkade in Varna.

De Trewenna is de derde ijsklasse 1C Pusher Tug die Thecla Bodewes Shipyards bouwde.
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kraan heeft een SWL van 3,15 ton bij een 
reikwijdte van 16,5 meter. Op het achterdek is 
ruimte voor negen 10-ft-containers en aan 
boord is accommodatie voor twintig perso-
nen. De drie zeegaande ijsklasse-1C-Pusher 
Tugs werden onder klasse van Bureau Veritas 
gebouwd voor inzet bij offshore-support- 
activiteiten, zeegaande sleeptransporten op 
de Witte Zee, Oostzee en Kaspische Zee en 
binnenlandse duw- en sleeptransporten op de 
Russische rivieren en binnenwateren.  
 
Naam   imo   bouw-   te  over-

 nr.   water   dracht

Wenna   9826160   282   23-jun-17   31-jul-17

Conwenna   9826172   283   6-apr-18   23-mei-18

Trewenna   9849930   284   17-mei-19   jun-19

 
Shoalbuster 2711 
Damen Shipyards introduceerde de eerste 
Shoalbuster 25 jaar geleden als een combina-
tie van een sleepboot met de geringe diep-
gang van de MultiCat. Sindsdien zijn er acht-
tien verschillende Shoalbusters gebouwd. De 
laatste ontwikkeling is de nieuwe en twee 
meter bredere versie van de Shoalbuster 
2709, de Shoalbuster 2711 met een accommo-
datie voor zeven in plaats van zes beman-
ningsleden. De nieuwe Shoalbuster 2711 heeft 
hierdoor bovendien een betere stabiliteit en 
nog meer voordelen. De dekkraan heeft een 
groter bereik, het werkdek heeft een groter 
oppervlak en de trekkracht is groter door gro-
tere straalbuizen. Het casco werd op 26 juni 
2018 bij Safe Co. Ltd. Sp.z.o.o., Gdansk, te wa-
ter gelaten waarna het onder klasse van Bu-
reau Veritas in Hardinxveld werd afgebouwd. 
Op 5 en 6 maart werd in Rotterdam Europoort 
proefgevaren en de trekproef uitgevoerd. 

De Shoalbuster 2711 heeft een tonnage van 
327 bt en als afmetingen: L o.a. (l.l.) x B x H 
(dg) = 27,02 (23,82) x 11,63 x 4,25 (3,00) meter. 
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee 
Caterpillar-hoofdmotoren, type 3512C B, to-
taalvermogen 3400 pk of 2500 kW bij 1800 tpm 
via twee WAF773-tandwielkasten (7,087 : 1) 
op twee vaste Promarin-schroeven met een 
diameter van 2250 mm in Optima-straal- 
buizen voor een trekkracht van 45,2 ton en 
een snelheid van 12 knopen. De hydraulische 
boegschroef heeft een vermogen van 200 pk. 
De bunkercapaciteit is 125 m3. Het werkdek 
heeft een oppervlak van 75 m2. Aan boord is 
accommodatie voor zeven personen in drie 
een- en twee tweepersoonshutten. De werk-
boot is uitgerust met een elektrisch aan- 
gedreven HS AKC-knikarmdekkraan, type 
185 HE4, met een hijsvermogen van 5,5 ton 
bij een reikwijdte van 18,5 meter of 16,5 ton 
bij 7,65 meter. 
Op 8 juni vertrok de sleper onder de voor- 
lopige naam YN571727 (imo 9849734) van 
Hardinxveld om deel te nemen aan de dag 
van de Zeesleepvaart in Maassluis. Ver- 
volgens werd koers gezet naar Southampton 
om tijdens de Seawork Marine and Work- 
boat Exhibition (11 tot 13 juni) te worden ge-
presenteerd aan potentiële opdrachtgevers. 
Damen heeft het voornemen een aantal 
Shoalbusters 2711 aan de voorraad toe te 
voegen om korte levertijden te kunnen bie- 
den.     

Audrey
Damen Shipyards Changde leverde de Stan-
Tug 1205 Audrey (bouwnummer 502517) op 
aan Six Construct Ltd., Dubai, en verscheepte 
de sleepboot naar de Perzische Golf. De ge-
gevens van de StanTug 1205 zijn: 32 bt, 27 nt 
- L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 13,08 (12,30) x 5,28 x 
2,30 (1,82) meter. De voortstuwing wordt gele-
verd door twee Volvo-hoofdmotoren, type D9 
MH, totaal 600 pk/442 kW bij 1800 tpm via 
twee tandwielkasten, type MG5091 (3,82 : 1) 
op twee vaste Kaplan-schroeven (diameter 
1050 mm) in Optima-straalbuizen voor een 
trekkracht van 8,9 ton en een snelheid van 9,9 
knopen. De bunkercapaciteit is 5,81 m3. De 
StanTug 1205 heeft twee roeren. 

Octostar
Damen Shipyards Singapore leverde de Fast 

 De YN571727 is een nieuw type Shoalbuster 2711 (foto R. 

Zegwaard).

De StanTug 1205 Audrey.

De Fairpartner loste drie StanPontoons 8916 in Rotterdam (foto R. van Bolhuis).
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Crew Supplier 2206 Octostar (bouwnummer 
532314) op aan Octomar Serviços Marítimos 
Limitada, Luanda. Het onder klasse van Bu-
reau Veritas geheel van aluminium gebouwde 
vaartuig werd naar Luanda verscheept en 
vervolgens ingezet voor personeelsvervoer 
van en naar offshore-locaties voor de Ango- 
lese kust. 
De gegevens van de FCS 2206 zijn: 42 bt, 52 nt, 
10 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 22,10 (19,80) 
x 5,38 x 2,57 (1,17) meter. De voortstuwing 
wordt geleverd door twee Caterpillar-hoofd-
motoren, type C32, totaalvermogen 1938 kW of 
2634 pk bij 2100 tpm via WVS 430 op twee 
Hamilton-waterjets, type HM 521, voor een 
maximumsnelheid van 30 knopen. De bunker-
capaciteit is 5 m3 en de actieradius bij maxi-
mumsnelheid is 315 mijl. 

Drie StanPontoons 8916 ICE
Het zwareladingschip Fairpartner (2004 – 
15.022 bt) van Kahn Scheepvaart BV vertrok 
op 22 maart van Shanghai naar Rotterdam 
met drie StanPontoons 8916. Het laden vond 
plaats van 15 tot 19 maart: één ponton (1348 
ton) in het ruim en twee (1543 en 1361 ton) op 
dek. Tot dusver de zwaarste projectlading die 
met eigen kranen van een schip werd geladen 
in Shanghai. De Fairpartner kwam op 23 april 
in de Rotterdamse Waalhaven aan waar de 
pontons, de Silver-3008, -3009 en -3010 (bouw-
nummers 523816-523818, imo 9868211, 9868223 
en 9868235) werden gelost. 
De drie ijsklasse-1C-pontons zijn onder klasse 

van Bureau Veritas vanaf augustus 2018 ge-
bouwd in Yichang. Dit gebeurde in opdracht 
van de Silverburn Shipping Group ten behoe-
ve van de Morwenna Shipping Company Ltd. 
Eind februari zijn ze dwarsscheeps te water 
gelaten. 
De gegevens van de StanPontoon zijn: 1717 
bt, L o.a. x B x H = 89,25 x 16,5 x 4,50 meter, 
diepgang van 0,80 tot 3,00 meter. Het laad- 
vermogen is 3070 ton met een maximaal toe-
laatbare belasting van 15 ton/m2. De achttien 
ballasttanks hebben een inhoud van 4134 m3. 
De twee Azcue-pompen hebben een capaci-
teit van 400 m3/uur. De pontons zijn zo ont- 
worpen dat ze het Volga-Donkanaal kunnen 
passeren. De Silver-3010 vertrok 17 mei als 
eerste achter de Duitse mslb Anteos van 
Schiedam naar Hamina.
 
Drie WID’s
Jan De Nul Group breidde zijn vloot uit met 
drie waterinjectiebaggerschepen (water in-
jection dredger of WID) door de aankoop van 
drie DP2-offshore-bevoorradingsschepen van 
het type GPA 654 M PSV van Bourbon Off- 
shore SAS. Deze worden verbouwd tot zee- 
varende waterinjectiebaggervaartuigen bij 

PaxOcean, Singapore. De eerste, de Giovanni 
Venturi, maakte op 18 en 19 april proefvaarten 
vanuit Singapore. De Giovanni Venturi vertrok 
na de overdracht naar Argentinië voor de eer-
ste opdracht. De andere twee, de Henri Pitot 
en Henry Darcy, zijn nog in ombouw en wor-
den later dit jaar opgeleverd aan Sofidra S.A., 
Luxemburg. 
De WID’s zijn uitgerust met een waterinjectie-
systeem met jetnozzles om water onder lage 
druk in de bodem te injecteren waardoor het 
bodemmateriaal in suspensie wordt gebracht 
en zich op een natuurlijke wijze verplaatst, net 
boven de zeebodem, via natuurlijke sediment-
stromen. De drie WID’s zijn uiterst wendbaar 
en met een beperkte diepgang is dit type bag-
gerschip vooral geschikt voor onderhouds-
baggerwerken in kleinere havens. 
De gegevens van de GPA 654 M zijn: 1517 bt, 
455 nt, 1528 dwt – L o.a. (l.l.) x B x H (dg) = 
57,90 (52,34) x 14,02 x 5,50 (4,90) meter. De die-
sel-elektrische installatie, bestaande uit twee 
Cummins-dieselgeneratoren, type KTA-50-M2 
en een van het type KTA-19-M, heeft een to-
taalvermogen van 3065 kW of 4165 pk, onder 
andere voor de aandrijving van drie roer- 
propellers (3 x 843 kW) voor een snelheid van 
12,5 knopen en twee boegschroeven (2 x 560 
kW). De bunkercapaciteit is 537 m3. Aan boord 
is accommodatie voor 22 personen. 
In totaal zijn bij Yangzhou Dayang Ship- 
building Co. Ltd., Yangzhou, 122 bevoorraders 
gebouwd voor Bourbon Offshore.  

De Giovanni Venturi is de eerste van drie waterinjectiebaggerschepen.

Een GPA 654 M van de Bourbon-Liberty-100-serie 

(foto J. Plug).

Naam imo bouw- ex- kiel te water op-

nummer naam   levering

Giovanni Venturi 9571258 DY-817 Bourbon Liberty 117 30-jun-09 2-sep-09 5-mei-10

Henri Pitot 9394442 DY-810 Bourbon Liberty 110 8-dec-07 25-feb-08 25-nov-08

Henry Darcy 9394521 DY-811 Bourbon Liberty 111 28-feb-08 26-apr-08 26-nov-08
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By ir W. de Jong

Shipbuilding Market Stabilises, 
but at a Low Level
GHG Target Is Fast Becoming Today’s Challenge

Looking back at the shipbuilding statistics of the last couple of years, it 
becomes clear that these have been stabilising since 2016, albeit at a much 
lower level than some ten years ago. At the same time, ship repair yards 
currently benefi t from new environmental regulations coming into force. With 
more of these on the horizon, shipping companies face diffi cult decisions.

Shipping and Shipbuilding Willem de Jong used to be Managing
Director at Lloyd’s Register London and
is one of the editors of SWZ|Maritime.

The most recent IHS-Fairplay shipbuilding statistics show that the 
order book of the world’s shipbuilders at the beginning of the sec-
ond quarter of this year stood at 4706 ships of 149.8 million gross 
tons (mGT) and 84.3 million compensated gross tons (mCGT). The 
order book seems to have stabilised at around 85 mCGT, the order 
intake at some 25 mCGT and the completions at approximately 35 
mCGT per year. Stabilised perhaps, but much lower than some ten 
years ago when these fi gures reached records of 190 mCGT on or-
der, 80 mCGT of new orders and over 50 mCGT completed per year. 
The fi gure below from an OECD paper shows the cyclicality of ship 
production over the years in mGT fi gures with the absolute top at 
around 2011.

Note that it took about thirty years before the record fi gure of 1975 
was surpassed by the much higher record of 2011. Yet, just as in 
1975, the 2011 building fi gures have led to overcapacity and a disas-
trous shipping market, followed by much pain for the shipbuilding 
industry. The effect on shipbuilding is refl ected in the development 
of the number of active shipyards building for international shipping: 
in 2010, the number of such yards had grown from 900 in 2006 up to 
some 1200, a fi gure that went down to 340 in 2019. 

Shipbuilding output across time (published by the Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD)).

An overview of shipping capacity ordered in million GT compared to the corresponding 

percentage of the fl eet between 1990 to 2018.

13-13_Artikel08.indd   13 18-06-19   11:05



SWZ|MARITIME14

Shipping and Shipbuilding

According to Maritime Strategies International (MSI), markets are 
finally adjusting after ten years of oversupply and judged by histori-
cal levels, contracting of new ships is low, see the figure above. The 
following table shows the order book figures at 1 April 2019 by area:

Order Book Number of Ships mCGT        
South Korea 471 21.29
Japan 777 14.38
China 1698 28.82
EU-27 444 11.99
Europe (other) 371 2.51
Rest of the world 945 5.30

The production figures for the four most important shipbuilding 
areas for the year 2018 were as follows:
• South Korea: 7.3 mCGT
• Japan: 7.5 mCGT
• China: 11.7 mCGT
• EU-27: 2.0 mCGT

Export Share and Order Book per Ship Type
The figure below shows the export share of ship production (CGT) 
by region. It shows that the Japanese yards still have a large home 
market, whilst the yards in the other areas are mainly building for 
export. This is also the case for the European yards, at least in CGT 
figures and not in number of ships, which is a consequence of the 
large number of huge and expensive cruise vessels being built for 
international cruise companies and flying non-European flags. 
These long running cruise ship orders (up to 2027!) also result in the 
fact that the annual production of European yards is much lower 
than that of the Asian yards, despite a relatively impressive order 
book. 

Export share of ship production in CGT by region (published by the OECD).

The following table provides an overview of the order book for the 
most important ship types at the 1 April 2019, as reported by IHS- 
Fairplay. 

Order Book per Ship Type Number mCGT mDwt
Bulk carrier 855 17.241 75.556
Container ship 394 13.185 28.898
Passenger (cruise) ship 126 10.682 0.901
LNG tanker 131 10.433 10.785
Crude oil tanker 219 7.603 44.327
Chemical/oil products tanker 340 4.29 10.734
Passenger/RoRo cargo ship 162 2.345 0.635
Ore carrier 52 2.311 16.988
General cargo ship 307 1.98 2.824
LPG tanker 92 1.726 2.77
Oil products tanker 117 0.99 2.026
RoRo cargo ship 37 0.852 0.568
Vehicles carrier 21 0.672 0.336
Chemical tanker 48 0.443 0.551
Wood chips carrier 18 0.394 1.136
Heavy load carrier 6 0.157 0.362
Ore/oil carrier 5 0.142 0.418
Passenger ship 83 0.106 0.018
Cement carrier 17 0.105 0.188
Passenger/general cargo ship 16 0.096 0.022

World order book per ship type in numbers, mCGT and million deadweight tons (mDwt), 

from World Shipbuilding Statistics – March 2019.

Ship Repair Yards Faring Better
The above graphs and tables present a picture of the newbuilding 
market. The picture is perhaps not very rosy, but certainly not worse 
than a few years ago. For many years now, not only the newbuilding 
market was poor, most repair yards were also suffering. Yet, thanks 
to new environmental requirements coming into force, ship repair 
yards across the world are working at near full capacity with their 
normal work being boosted by scrubber and ballast water equip-
ment installations. Some shipyards seem to have committed to ac-
cepting more scrubber retrofits than they can actually accommo-
date, which will most probably result in delays. Pricing levels for 
routine dry dockings have gone up and first class yards are not in-
terested in small projects despite the attractive price. This has giv-
en a lot of space for second class yards to penetrate to new clien-
tele.

A Scenario for the Future
In 2001, China became part of the World Trade Organization (WTO) 
and hence started an unbelievable growth spurt. There is no better 
way to illustrate China’s gigantic economic development than look-
ing at the figure on the next page, showing how the world’s steel 
production has grown since the year 2000 and how China figures in 
those statistics.  
In 2001, the international dry bulk fleet amounted to some 275 million 
deadweight tons (mDwt). In 2018, that fleet had grown to about 850 
mDwt. In other words, this fleet has more than tripled in the last 
twenty odd years. China’s share in steel production explains it all. 
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Chinese hunger for iron ore, coal and many other bulk products ac-
celerated shipping’s growth. With some help from a few other de-
veloping countries, also starting to grow faster than before. 
How will this develop further? What will be the consequences of 
upcoming requirements to reduce shipping’s greenhouse gas (GHG) 
emissions? At what pace will world trade grow? The about 5000 
ships presently on order will, with very few exceptions, be equipped 
with diesel engines running on fossil fuel oil. In order to comply with 
the 2050 GHG requirements, this will need to change. What propul-
sion systems and which fuel will ships use in future and at what 
speed will they ply the seas? Recently, Dr Martin Stopford from 
Clarksons presented a shipbuilding scenario taking these factors 
into account and aimed at enabling shipping to comply with the 2050 
GHG requirements. This, as he calls it, ‘scientifi c guess’ is based on 
an annual seaborn trade growth of 2.2 per cent (against 3.2 per cent 
in the past), ships operating at a speed of ten knots (boosting ship-
building demand by about thirty per cent) and heavy replacement of 
the cargo ships built in the peak years of 2008-2012. In addition, the 
scenario takes into account a growing demand for ships operating 
at “green” fuels, such as hydrogen, methanol, ammonia, and so on. 
This can all be with or without internal combustion engines, electric 
with fuel cells and/or batteries or perhaps nuclear. The table in the 
fi gure below shows the present world fl eet (ships from 5000 GT and 
over) by propulsion type.
It will be very interesting to see how this will develop in the coming 
years. Shipping companies will have to make diffi cult decisions. 
Ships have a relatively long life, most at least 25 years, which makes 
2050 almost look as if it were tomorrow. 

World steel production and China’s share in it.

Shipbuilding scenario 2018-2050 as presented by Dr Martin Stopford, Clarksons Research.
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Door B. Kuipers

Havenspecial
Net als de maritieme sector, zijn zeehavens sterk gevoelig voor externe invloeden. Een 
belangrijke start van de colleges haveneconomie die wij jaarlijks geven is een presentatie 
van de drijvende krachten die de groei van het maritieme systeem aanjagen. Daarbij 
worden krachten onderscheiden als overheidsbeleid, demografi e, energie en 
duurzaamheid, technologie, economie en ten slotte fi nanciële drijvende krachten. Bijna 
altijd hebben deze krachten zowel een impact op de havens als op de scheepvaart.

Havenspecial Bart Kuipers is werkzaam als haveneconoom 
bij het Erasmus Centre for Urban, Port and
Transport Economics (UPT) en werkt regelmatig 
mee aan SWZ|Maritime.

Denk bij de kracht “beleid” aan de zwavelrichtlijn: zwavelarme 
brandstoffen kunnen pas worden gebruikt als ze ook beschikbaar 
komen, leidend tot signifi cante investeringen in de raffi nagecom-
plexen in de zeehavens. Ook de CO2-heffi ng is een belangrijke be-
leidskwestie met grote impact op zeehavens waar de Nederlandse 
overheid binnenkort een “verstandig” besluit over gaat nemen. 
Denk bij “demografi e” aan de sterke bevolkingsgroei in Azië en Afri-
ka en de vergrijzing in Europa: ouder wordende consumenten heb-
ben een relatief grotere vraag naar diensten in plaats van naar pro-
ducten, leidend tot lagere groei van transportstromen en tot minder 
vraag naar containeroverslagcapaciteit in de zeehavens. 
Geen thema is zo veel besproken als duurzaamheid in relatie tot 
zeehavens en scheepvaart. De scheepvaart moet in 2030 gemiddeld 
veertig procent minder CO2 uitstoten en voor de industrie in de Ne-
derlandse zeehavens ligt deze doelstelling zelfs op 49 procent. Dit 
heeft grote gevolgen voor het transport van kolen en olie: nieuwe 
typen lading zullen internationaal worden vervoerd in nieuwe typen 
schepen: biomassa en LNG zijn voorbeelden – al wordt LNG vooral 
als een tussenoplossing gezien. 
“Technologie” is een containerbegrip; van snel veranderende 
offshore-windtechnologie tot informatietechnologie. Kunstmatige 
intelligentie en blockchain zijn inmiddels begrippen die in geen en-
kele presentatie over de toekomst van onze zeehavens ontbreken. 
“Economie” is momenteel misschien de onvoorspelbaarste factor: 
één tweet van president Trump en de wereldhandel raakt ontwricht. 
Misschien twittert hij op dit moment wel dat de import van Duitse 
auto’s met 25 procent aan heffi ngen wordt belast. Ook zonder Trump 
is de wereldeconomie echter in een proces van “slowbalisation” 
terechtgekomen na de sterke groei tussen 1990 en 2010. Net nu 
steeds grotere containerschepen in de markt komen. 
De laatste kracht is “fi nance”. Het bericht dit voorjaar dat rating-
bureau Moody’s het prestigieuze Maersk net niet waardeert als een 
bedrijf met een “junk”-status is veelzeggend. 

Inspelen op veranderkrachten
De Nederlandse zeehavens worden door deze krachten sterk beïn-
vloed, ondanks het feit dat ze sterk van elkaar verschillen. De ener-
gietransitie is net zo ingrijpend voor een offshore-servicehaven als 
Den Helder als voor Rotterdam met zijn petrochemische complex. 

Brexit is dan nog niet eens genoemd in bovenstaande opsomming. 
Alle zeehavens moeten inspelen op deze veranderkrachten. De ene 
haven doet dat proactiever dan de andere – de aankondiging dat de 
overslag van kolen in de haven van Amsterdam in 2030 wordt beëin-
digd is een voorbeeld van proactief beleid. Ook Groningen Seaports 
kent een dergelijk proactief beleid met het inzetten op waterstof, 
North Sea Port doet het met biobased. 
Om alle relevante ontwikkelingen in zeehavens weer te geven, heb-
ben we eigenlijk meerdere havenspecials nodig. Hier presenteren 
wij een keuze uit relevante thema’s, beschreven door specialisten 
van het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics 
(UPT), het havenadviescentrum van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Maurice Jansen gaat in op de haven als innovatie-ecosysteem 
en beschrijft het grote belang van de opleidings- en innovatie-infra-
structuur aan de hand van illustratieve “metrokaarten”. In een 
tweede artikel beschrijft hij de digitalisering van de haven en ver-
klaart relevante, nieuwe begrippen. 
China is nog niet genoemd in deze inleiding. Voor de havens in de 
Gdansk-Le Havre range is China’s investeringsprogramma in spoor 
en zeehavens – het Belt and Road Initiative – van groot belang: hoe 
moeten we de impact van Belt and Road interpreteren? Wouter Ja-
cobs beschrijft vooral ook de geopolitieke aspecten van dit initiatief 
en de gevolgen voor Noordwest-Europese havens. China is ook on-
losmakelijk verbonden met de stortvloed aan containers die over 
zee en steeds meer via spoor naar ons land komen. De toenemende 
schaalgrootte van containerschepen levert grote problemen op in 
de afhandeling van de binnenvaart in de Rotterdamse haven. Mar-
tijn Streng en Niels van Saase gaan hierop in. 
Larissa van der Lugt beschrijft in Maritieme markt hoe zij aankijkt 
tegen de vrijstelling die containerreders krijgen in allianties en ge-
relateerde samenwerkingsvormen, een actuele kwestie waar de EU 
volgend jaar een beslissing over neemt om dit al of niet door te zet-
ten. Ten slotte geeft ondergetekende zijn visie op de grote uitdaging 
waar de Nederlandse havens voor staan om werkelijk te verduur-
zamen – een uitdaging die overigens als haalbaar wordt ingeschat. 
Wij hopen met deze havenspecial een update te geven van een 
aantal actuele uitdagingen voor de Nederlandse zeehavens. Voor 
de echte update tussen het schrijven van deze tekst en het moment 
dat u dit leest, kan ik alleen maar zeggen: houd twitter in de gaten!
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Door M. Jansen MSc.

Haveninnovatie-ecosysteem 
verpakt in metrokaart
Havens en havensteden staan voor de enorme uitdaging de druk op de ruimte 
door economische en stedelijke ontwikkeling in balans te krijgen met een 
duurzame ontwikkeling. Sommige havensteden in de wereld zien in deze 
ontwikkeling een kans en werpen zich nadrukkelijk op als maritieme 
hoofdsteden van de wereld, zo ook Rotterdam. Zij streven ernaar uit te groeien 
tot bloeiende innovatie-ecosystemen, maar die ontstaan niet zomaar.

Havenspecial Maurice Jansen is senior onderzoeker en 
business developer bij het Erasmus Centre for 
Urban, Port and Transport Economics (UPT).

Voor de scheepvaart is de haven een kade, voor de verlader een 
noodzakelijk overslagpunt voor transport van land naar water. Voor 
mensen betekent een haven zoveel meer. Vandaag de dag leeft 55 
procent van de wereldbevolking in steden, waarvan 37 procent bin-
nen 100 kilometer van de kust. Volgens de Verenigde Naties zal in 
2050 68 procent van de wereldbevolking in steden leven, waarvan 
dus een groot deel aan de kust en in havensteden.
Rotterdam wil graag een maritieme hoofdstad worden – en met suc-
ces zoals blijkt uit de opmars van Rotterdam in het onderzoek dat 
het in Oslo gevestigde consultancybedrijf Menon elke twee jaar uit-
voert (zie onderstaande tabel). Rotterdams sterke punt in de laatste 
benchmark van Menon is de haven- en logistieke infrastructuur, 
maar de stad laat op alle fronten winst zien: als shipping centre, op 
het gebied van maritieme fi nanciering en juridische dienstverlening 

en vooral ook als attractief en concurrerend maritiem centrum. 
Net als andere maritieme hotspots als Singapore, Londen, Hamburg, 
Shanghai, Oslo en Hongkong, beschouwt Rotterdam zich als een 
hoofdmotor van nationale en regionale economieën. Een maritieme 
hoofdstad komt echter niet zonder meer tot stand. De vraag waar de 
innovatiekracht uit voortkomt en hoe dit ecosysteem te verrijken, 
zowel qua welvaart als welzijn, is van wezenlijk belang om uiteinde-
lijk de ambitie waar te maken. Het doel van dit artikel is het haven-
innovatie-ecosysteem van Rotterdam te illustreren en daaruit af te 
leiden wat de voedingsbodem is die maritieme kennisontwikkeling 
voedt en innovatiekracht aanwakkert. 

Dynamiek in Rotterdam
Juist omdat havens zich kenmerken door een dynamische inter-
nationale omgeving, met zoveel verschillende belanghebbenden die 
hun belangen veilig willen stellen, leidt dit tot een grote dynamiek in 
Rotterdam. De afgelopen jaren is het haveninnovatie-ecosysteem 
verrijkt met diverse fi eld labs, living labs, simulatorencentra en on-
derwijscampussen en start-up incubatorcentra. Daarnaast weten 
onderwijsinstellingen elkaar steeds beter te vinden en realiseren zij 
op basis van deze samenwerkingsverbanden nieuwe concepten die 
tot nieuwe kennisplatforms uitgroeien.

Verbindingen in ecosysteem kunnen beter
In een haven die haar concurrentiekracht in toenemende mate ont-
leent aan het slimmer, schoner en effi ciënter produceren en organi-
seren van logistiek, is informatie-uitwisseling en kennisontwikkeling 
cruciaal. In diverse havensteden in de wereld is te zien dat de in-
tensiteit van kennisontwikkeling en -uitwisseling inderdaad toe-
neemt. Innovaties komen sneller en makkelijker tot stand als de ver-
bindingen in de havengemeenschap sterker zijn, zo constateerden 
de havenstadonderzoekers Hall en Jabobs in 2012 al. Start-ups en 
incubatorcentra rondom universiteiten worden verwelkomd door en 

Rang 2019 2017 2015
1 Singapore Singapore Singapore
2 Hamburg Hamburg Hamburg
3 Rotterdam Oslo Oslo
4 Hongkong Shanghai Hongkong
5 Londen Londen Shanghai
6 Shanghai Rotterdam Londen
7 Oslo Hongkong Tokyo
8 Tokyo Tokyo Rotterdam
9 Dubai Kopenhagen New York
10 Busan Dubai Athene
11 Athene New York Busan
12 New York Athene Kopenhagen
13 Kopenhagen Busan Dubai
14 Houston Houston Mumbai
15 Antwerpen Guangzhou Rio de Janeiro

Maritieme hoofdsteden gerangschikt: 2015, 2017 en 2019 (bron: Menon (2015, 2017, 2019)).
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in havensteden, zo constateerden onderzoeker Patrick Witte en zijn 
collega’s in 2018, maar de kwaliteit van de verbindingen tussen 
start-ups en andere actoren in het ecosysteem – het bedrijfsleven 
en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen – kan beter. Ook de 
mate waarin start-ups toegang hebben tot kapitaal zou volgens 
deze onderzoekers beter gefaciliteerd moeten worden.

Haven als opslagplaats van maritiem kapitaal
Een bloeiend havenecosysteem heeft net als in de natuur een voe-
dingsbodem nodig. De voedingsbodem voor havensteden bestaat 
uit zichtbare en onzichtbare bronnen van kapitaal: natuurlijk kapi-
taal, menselijk kapitaal, bedrijfs- of industrieel kapitaal, cultureel 
kapitaal, sociaal kapitaal en creatief kapitaal, zie de voorgaande 
tabel. Het sociaal kapitaal van de stad zijn de netwerken en de  
horizontale en verticale verbindingen die bestaan binnen beroeps-
groepen en verenigingen en die als zodanig fungeren als een 
smeermiddel tussen instituties. Havensteden die succesvol zijn,  
weten dit kapitaal effectief in te zetten en zodanig dat maatschap-
pelijke problemen worden beperkt. Financieel kapitaal rendeert be-
ter in een omgeving waar samenwerkingsverbanden zorgen voor 
kapitaalverdieping. Van kapitaalverdieping is sprake wanneer het 
bedrijfskapitaal beter wordt benut door bijvoorbeeld te investeren in 
menselijke capaciteiten, waardoor de productiviteit omhoog gaat. 

Metrokaart van maritieme instellingen
De relatie haven-stad kan worden weergegeven in de vorm van een 
“metronetwerk”. Het ecosysteem van de haven kan op verschillen-
de manieren worden weergegeven. In dit artikel is ervoor gekozen 

het ecosysteem op twee niveaus weer te geven: het niveau van in-
stellingen en het niveau van opleidingen. 
Er is er bewust voor gekozen alleen die instellingen weer te geven 
waar kennisintensieve activiteiten plaatsvinden in relatie tot onder-
wijs en onderzoek en waar bedrijven en onderwijsinstellingen el-
kaar ontmoeten op innovatiecampussen, in simulatorencentra en bij 
start-up-incubators. R&D-centra en trainingsfaciliteiten binnen de 
poorten van bedrijven zelf staan niet op de kaart. De metrokaart is 
tevens een weergave van de fysieke locaties van onderwijs, onder-
zoekscentra en innovatiecampussen. In tegenstelling tot andere 
conceptuele modellen van een havenecosysteem is het eigenlijk 
een foto van een dynamisch ecosysteem. In een goed functione-
rend havenecosysteem ontstaan nieuwe centra en verbindingen. 
De hoofdknooppunten zijn kennisinstellingen zoals de Erasmus Uni-
versiteit, TU Delft, het STC en de Hogeschool Rotterdam, maar ook 
onderzoekscentra als TNO en Deltares. Deze hoofdknooppunten 
staan in een lange traditie en vormen de pijlers waarop de maritie-
me hoofdstad is gebouwd. Daarnaast staan ook het Educatief Infor-
matie Centrum (EIC) en het Maritiem Museum op de kaart. Het EIC 
staat erop omdat het centrum door de jaren heen – onlangs vierde 
het EIC het 25-jarig bestaan – een belangrijke rol heeft vervuld in 
het laten kennismaken van de jongste generaties met de haven. 
Daarmee schetst het EIC een carrièreperspectief van beroepen in 
de haven en maritieme sector voor talloze jonge Rotterdammertjes. 
Het Maritiem Museum is belangrijk omdat het een platform biedt om 
vaak onbekende verhalen van het maritieme heden en verleden toe-
gankelijk te maken voor een breed publiek en daarmee generaties 
met elkaar te verbinden. 

Bronnen van maritiem kapitaal (bron: Jansen, 2019).

Bronnen van Beschrijving Voorbeelden Rotterdam
maritiem kapitaal

Bedrijfskapitaal Bezittingen en vermogen van een bedrijf, zowel in kapitaal-
goederen als intellectueel eigendom, (zoals gewaardeerd op de 
balans van een bedrijf).

Voertuigen, schepen, kranen, onroerend goed,  
patenten en software. Denk aan de Pioneering Spirit.

Natuurlijk kapitaal Aanwezigheid van natuurlijke bronnen, grondstoffen in de bodem, 
biodiversiteit of levende have (vee).

Ligging van haven in een rivierdelta, diep water,  
natuurlijke achterlandverbindingen.

Menselijk kapitaal Aanwezigheid van individuen die bereid zijn te investeren in  
onderwijs vooruitlopend op toekomstig hogere opbrengsten. 

(Jonge) geschoolde beroepsbevolking op alle niveaus 
(STC, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Erasmus  
Universiteit Rotterdam).

Cultureel kapitaal Een vorm van kennis die via opvoeding, socialisatie en opleiding 
van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Maritieme DNA van de stad, tot uiting komend in  
bijvoorbeeld artefacten en topstukken in het Maritiem 
Museum en culturele evenementen.

Sociaal kapitaal Netwerken waar mensen gezamenlijke normen, waarden en  
verstandhoudingen delen, die samenwerking binnen en tussen 
groepen van mensen vergemakkelijken.

(Jong)havenvereniging Rotterdam, Marine Club  
Rotterdam, Scheepvaartkring, YoungShip Rotterdam.

Creatief kapitaal Een type menselijk kapitaal dat zich onderscheidt door creativiteit 
bestaande uit ingenieurs, wetenschappers, kunstenaars en arties-
ten, ontwerpers en architecten, maar ook thought leaders en stu-
denten die baanbrekende vernieuwingen tot stand kunnen brengen.

PortXL, CIC, Studio Roosegaarde, World Port  
Hackathon, architectencollectieven op M4H.
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een dynamisch geheel van doorlopende leerlijnen die leiden naar 
een verscheidenheid aan beroepen in een van de zeven uitstroom-
richtingen. De onderwijsinstellingen op het opleidingenkaartje zijn 
ondergeschikt gemaakt aan de leerlijnen. We onderscheiden een 
zevental primaire leerlijnen: 
1. zeevaart en rijn- en binnenvaart, 
2. zeevisvaart, 
3. logistiek en supply chain management, 
4. scheeps- en jachtbouw, 
5. waterbouw, bagger en offshore, 
6. havenlogistiek en
7. procestechniek en maintenance. 
Daarnaast zijn er secundaire leerlijnen voor de haven. Technische 
service en onderhoud zijn verwant aan procestechniek, terwijl hout-
bewerking en meubilering verwant zijn aan de jachtbouw. Voor de 
duidelijkheid is ervoor gekozen deze aanverwante opleidingen niet 
op te nemen op het metrokaartje. Wat van deze kaart is af te leiden, 
is de breedte en diepte van het aanbod van opleidingen. Rotterdam 
kent zeven vrijwel complete maritieme en havengerelateerde leer- 

Havenspecial

Wat ook uit de metrokaart is op te maken, is de hoeveelheid aan 
nieuwe “stations”, plekken waar het bedrijfsleven, het onderwijs en 
ondernemers elkaar kunnen ontmoeten om tot nieuwe innovaties te 
komen. Vooral de RDM Campus is daar een goed voorbeeld van, 
maar ook de institutionele samenwerking tussen het STC en de 
Hogeschool Rotterdam en de onderlinge samenwerking tussen het 
STC, het Techniek College Rotterdam en Da Vinci in de Centra voor 
Innovatief Vakmanschap hebben het havenecosysteem versterkt 
door opleidingen aan elkaar te verbinden en beter gebruik te maken 
van elkaars locaties en trainingsfaciliteiten. Ook rondom de TU Delft 
en Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zich een sterke dynamiek 
ontwikkeld. Yes!Delft bestaat sinds 2005 en kan zich wereldwijd 
meten met de beste start-up-incubatorcentra (UBI Global, 2019). 

Metrokaart van maritieme opleidingen
Een tweede manier om de maritieme kennis van Rotterdam in kaart 
te brengen, is door opleidingen aan elkaar te verbinden. De op- 
leidingen illustreren waar specifieke havenkennis wordt over- 
gedragen en doorgegeven aan de volgende generaties. Ook dit is 
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Havenspecial

onderwijs- en ontwikkelingsactiviteiten plaatsvinden. Illustratief is 
de locatie van de RDM Campus op de scheepswerf van de voor- 
malige droogdokmaatschappij. Daar komen ondernemers, onder-
zoekers, studenten en docenten elkaar tegen in de diverse field labs 
en netwerken. Ook het Lloydkwartier en de Waalhavencampus zijn 
getransformeerd en worden tegenwoordig bevolkt door duizenden 
scholieren en studenten. Ten slotte laat het Erasmus Centre for En-
trepreneurship, dat is gevestigd in de directe nabijheid van het 
M4H-havengebied, zien dat ondernemerschap de ruimte krijgt in dit 
gebied waar oud en nieuw, haven en stad letterlijk in elkaar over- 
lopen. De verbindingen tussen school, bedrijfsleven en innovatie-
campussen verlopen via kenniswerkers: de studenten, docenten, 
onderzoekers en ondernemers. Naast Rotterdam zijn ook Schiedam 
en Dordrecht bezig deze verbindingen tussen onderwijs en bedrijfs-
leven te versterken, zoals valt af te lezen van de kaart. 
Een ecosysteem floreert niet alleen op basis van zijn nabijheid tot 
de haven, maar ook door de mate waarin bedrijven in staat zijn te 
kunnen putten uit dit ecosysteem, namelijk het culturele, menselijke 
en sociale kapitaal van de stad. Bedrijven creëren waarde en ma-

lijnen met in totaal 58 opleidingen, waarvan veertien op master- 
niveau, negen op bachelorniveau, één associate degree, 34 be-
roepsopleidingen en twee opleidingen op het voorbereidend be-
roepsonderwijs. 

Een symbiose van maritiem kapitaal?
De ontwikkeling van het haveninnovatie-ecosysteem is nu op twee 
manieren geïllustreerd: enerzijds met instellingen en anderzijds met 
opleidingen. De metrokaart is meer dan alleen maar informatief en 
illustratief. De meerwaarde van deze illustratieve benadering zit in 
de samenhang die het laat zien tussen kennisintensieve activiteiten 
in het ecosysteem, zowel in geografische zin als in relationele zin. 
In de literatuur worden kritische kanttekeningen geplaatst of een 
dergelijk innovatief ecosysteem zich per se moet ontwikkelen in de 
nabijheid van de haven zelf. Door zowel de instellingen als de op- 
leidingen geografisch te positioneren, kan die stelling worden weer-
legd. Met andere woorden, de metrokaart van instellingen reflec-
teert wel degelijk de locaties waar oude havengebieden zich heb-
ben getransformeerd en waar tegenwoordig kennisintensieve 
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Talent op koers
Eén ding is wel duidelijk, het haveninnovatie-ecosysteem in Rotter-
dam is springlevend door de nabijheid van de haven, maar vooral 
door de vele leerlijnen die het aanwezige talent op koers zet naar 
toekomstige banen in het haveninnovatie-ecosysteem. Dat is een 
onuitputtelijke bron van kapitaal voor deze maritieme hoofdstad. 

ken daarbij gebruik van het kapitaal dat zich heeft opgestapeld in 
het maritieme ecosysteem: mensen, immateriële activa, (bedrijfs-)
culturen, omgangsvormen, sociale netwerken, elkaar gemakkelijk 
weten te vinden, de grote bereidheid tot samenwerking, enzovoort. 
Toch is samenwerking geen vanzelfsprekendheid. Dit moet worden 
georkestreerd en gefaciliteerd. Soms springen bedrijven zelf in dat 
gat, maar meestal zijn het de gemeente of het havenbedrijf die ken-
nis en kapitaal met elkaar in verbinding brengen. Dat kapitaal wordt 
meer waard als ze bij elkaar worden gebracht, dan dat ze afzonder-
lijk van waarde zouden kunnen zijn. De Offshore Experience in het 
Maritiem Museum in het hart van de stad is illustratief voor het bij 
elkaar brengen van het maritieme kapitaal van de stad, maar hoe 
die bronnen van maritiem kapitaal met elkaar tot meervoudige 
waardecreatie leiden, vraagt om diepgravend onderzoek. 

Transformatie binnen beroepen en opleidingen
De visualisatie van het haveninnovatie-ecosysteem roept ook vra-
gen op. Enerzijds hoe dit ecosysteem zich heeft kunnen ontwikkelen 
en vooral hoe het zich heeft aangepast aan de ontwikkeling van de 
haven in de verschillende stadia van haar evolutie. Anderzijds dringt 
de vraag zich op, hoe het kennislandschap er over tien of vijftien 
jaar uit zou moeten zien. Welke nieuwe beroepen verschijnen er als 
de haven zich transformeert tot een digitaal platform en draaischijf 
van de circulaire economie? Welke technische opleidingen zullen 
zich moeten heruitvinden als energie niet meer voor een groot deel 
uit fossiele brandstoffen wordt opgewekt, maar uit hernieuwbare 
energiebronnen? Ook de dwarsverbanden op het kaartje roepen 
vragen op over de publiek-private samenwerking die zich laten zien 
op de metrokaart, maar geen inzicht geven in de mate van effectivi-
teit. 
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Opleidingen per niveau en deelsegment. 
1) Dit is exclusief de aanverwante opleidingen, zoals bij het hout- en meubileringscollege (5) en aanverwante technische opleidingen (17). 

2) Door aanzienlijke fluctuaties in de DUO-databestanden hebben we ervoor gekozen te werken met het gemiddeld aantal ingeschreven studenten over de jaren 2015, 2016 en 2017. 
3) Acht bachelorprogramma’s en één associate degree (niveau 5). 

Leerlijn Vmbo en Aantal Aantal Aantal 
Haven opleidingen opleidingen opleidingen 
Havo beroepsonderwijs bachelorniveau masterniveau 

(niveau 2, 3 en 4) (niveau 5) (niveau 6)
Logistiek en SCM - 11 3 3

Zeevaart en Rijn- en binnenvaart (nautisch) - 7 1 3

Zeevisvaart - 3 - -

Scheeps- en jachtbouw - 2 3 1

Waterbouw, bagger & offshore - 2 - 2

Havenlogistiek - 6 1 3

Procesindustrie & maintenance - 3 1 2

Vmbo en Haven Havo 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Totaal aantal opleidingen1 2 34 93 14

Totaal aantal studenten2 800 5750 2700 2000
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Door M. Jansen MSc.

De digitale haven komt eraan
Als het aan supply chain managers ligt, gaat het maar om één ding: betrouwbaarheid. 
Een scherpe prijs voor transport is belangrijk, maar klanten willen vooral weten of de 
goederen op tijd arriveren voor productie of verkoop. Het gaat er dan niet alleen om 
waar de goederen zijn, maar ook welke capaciteit er beschikbaar is op welke routes 
en welke vervoerder een bepaalde bestemming aandoet. Alles draait om het precies op 
tijd laten aankomen van goederen en dat met volledige transparantie. 

Havenspecial

 Pronto van het 

Havenbedrijf 

Rotterdam zorgt 

voor een betere

planning van het 

aankomstproces 

van schepen 

(foto Havenbedrijf 

Rotterdam).

Het zijn vandaag de dag vooral expediteurs die dankbaar gebruik-
maken van de track-en-trace-oplossingen van vervoerders om de 
goederen van hun klanten te kunnen volgen. De expediteur treedt 
op als informatiemakelaar en heeft daarmee de touwtjes in handen. 
Expediteurs zijn per defi nitie asset-light en daarmee meer gericht 
op de verlader, wat ze een wezenlijke voorsprong geeft op vervoer-
ders. Die verhoudingen zijn snel aan het veranderen. Wie of wat zijn 
de drijvende krachten achter die ontwikkelingen? Welke technolo-
gie is daarin leidend en hoe zit het met de adoptie van die technolo-
gie door ketenpartijen in en rond de haven? 

Technologieën groeien naar elkaar toe
Aan de kant van de technologie ontstaat er tractie in de ontwikke-
ling van een aantal toepassingen. Om er een paar te noemen: block-
chain, artifi cial intelligence (AI), digital twin, Internet of Things (IoT), 

digitale platforms en control towers en smart containers. Ze
groeien naar elkaar toe en veranderen de logistieke keten in een 
digitale omgeving. Daarnaast vragen ze om een toenemende mate 
van samenwerking tussen de partijen in de keten. In deze digitale 
wereld worden almaar meer beslissingen in de keten ondersteund 
door real-time data en software om die data transparant en toe-
gankelijk te maken. De bedoeling hiervan is de transactiekosten te 
minimaliseren en de betrouwbaarheid van het proces te maximali-
seren. De mate van disruptie van een technologie – het snel in-
grijpende proces van verliezen van marktaandeel van de be-
staande technologie – hangt af van de snelheid waarmee nieuwe 
technologie wordt geadopteerd door de markt en de mate waarin 
gevestigde partijen daar een passend antwoord op weten te vin-
den. Wat zijn nu de ontwikkelingen van deze digitalisering voor de
haven? 
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Blockchain
De verwachtingen over blockchain waren een paar jaar geleden 
hooggespannen, maar zijn wat getemperd. Dat wil niet zeggen dat 
er geen gebruik van wordt gemaakt. Een van de meest besproken 
initiatieven in de scheepvaart is TradeLens van Maersk en IBM. 
Hier hebben zich meer dan honderd organisaties, waaronder rede-
rijen, logistiek dienstverleners, expediteurs, havens, container- 
terminal-operators en verladers, bij aangesloten. De ambities waren 
helder: kostenreductie in het internationale transport, verbeteren 
van de transparantie en het elimineren van papieren documentatie. 
De technologie zelf lijkt niet de grootste uitdaging te zijn, maar dat is 
eerder het bouwen van een ‘ecosysteem dat is gebaseerd op ver-
trouwen tussen onderlinge concurrenten en te werken aan het rea-
liseren van open standaarden waardoor rivaliserende ketenpartijen 
naast elkaar gebruik kunnen maken van hetzelfde platform’ (IBM/
Maersk, 2018). Standaardisering en interoperabiliteit lijken de eer-
ste prioriteit te krijgen. Dit blijkt ook uit het Digital Container Ship-
ping Association-initiatief (DCSA) dat een aantal van de grootste 
rederijen ter wereld, zoals MSC, Maersk, Hapag-Lloyd en Ocean 
Network Express, op 10 april in Amsterdam lanceerde.

Digital twin
De digital twin werd door Gartner in 2017 uitgeroepen tot een van de 
tien belangrijkste technologische trends. Het verwijst naar een digi-
tale replica van fysieke objecten en systemen, waarmee IT-specia-
listen simulaties kunnen uitvoeren voordat de apparaten in de prak-
tijk worden toegepast. Vanwege de voortschrijdende ontwikkeling 
van AI, IoT en mogelijkheden om grote bestanden data te kunnen 

analyseren, is de behoefte ontstaan in een digitale omgeving de 
werkelijkheid na te bootsen. Op basis daarvan worden what-if-
scenario’s gedraaid waarmee voorspellingen kunnen worden ge-
daan hoe met elkaar communicerende objecten zich gedragen ten 
opzichte van elkaar. Door de toenemende beschikbaarheid van IoT- 
sensoren ontstaan er dus mogelijkheden om efficiency-besparingen 
door te rekenen, maar ook om prestatievoorspellingen te kunnen 
doen onder gegeven omstandigheden (Networkworld.com, 31 janu-
ari 2019). 

Digitale platforms en control towers
Digitale boekingsplatforms voor het boeken van lading worden 
steeds vaker gebruikt, maar om ze zelf op te zetten lijkt voor de 
doorsnee logistiek dienstverlener een te grote investering in onder-
zoek en ontwikkeling. Een digitaal platform haalt grote hoeveel- 
heden datasets binnen via geprogrammeerde interface-applicaties 
(API’s). De informatie die daaruit is af te leiden, wordt onmiddellijk 
weer via dashboards ter beschikking gesteld aan talloze klanten, 
die daarmee betere beslissingen kunnen nemen, zoals het boeken 
of plannen van lading. 
Control towers zijn beter toepasbaar voor logistiek dienstverleners, 
omdat de software daarvoor op de markt te koop is. Zij gebruiken 
control tower-software om multinationals overal ter wereld dezelfde 
logistieke servicegraad te leveren vanuit strategisch gelegen con-
trol towers. Ook hier speelt ketentransparantie een grote rol om 
routeplanning te kunnen optimaliseren, of om risico’s in de keten 
beter te kunnen inschatten en daar tijdig op te anticiperen. Volgens 
een recente survey (EFT/JDA, 2019), denkt ongeveer de helft van de 
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In Antwerpen lijkt “Nxt Port” zich vooral te concentreren op het bij 
elkaar brengen van data zodat de markt daar slimme oplossingen 
mee kan bedenken. Rotterdam gaat een paar stappen verder met 
Digital Business Solutions, een heel nieuwe afdeling. In vier stap-
pen wil het Havenbedrijf Rotterdam de logistieke keten – zowel aan 
de diepzee-kant als het achterland – met elkaar verbinden. Diverse 
applicaties van het portfolio “Port Forward” hebben inmiddels de 
markt bereikt, zoals “Navigate” dat het hele netwerk van achter-
landverbindingen, depots en terminals inzichtelijk maakt. Hiermee 
kunnen intermodale routes worden voorgesteld aan verladers en 
expediteurs. “Pronto” richt zich op de rederijen, scheepsmanagers, 
agenten en terminals om zo het aankomstproces van schepen 
beter te kunnen plannen en uitvoeren samen met de havendienst-
verleners. Daarnaast loopt er een pilot met het real-time delen van 
data over de positie van de container aan diverse partijen in de 
keten en zit er een reeks aan digitale oplossingen in de pijplijn. 

Smart container
Het wordt steeds duidelijker dat de container steeds minder een 
black box is. Maersk biedt al sinds 2016 remote container manage-
ment aan aan zijn klanten. CMA CGM en MSC zijn in zee gegaan 
met de technologie van Traxens, een sensortechnologie waarmee 
real-time kan worden uitgelezen wat er met de container gebeurt: 
waar hij zich bevindt, of hij wordt geladen of gelost, maar ook tem-
peratuur en luchtvochtigheid. Onlangs kondigde dit bedrijf de aan-
koop aan van maar liefst 50.000 smart containers. Op Transport 
Logistic 2019 in München is het onderzoeksplatform Container 42 
gelanceerd rondom een met sensoren uitgeruste Container 42, die 
een reis van twee jaar gaat maken rondom de wereld en gedurende 
die tijd data gaat genereren voor toegepast onderzoek.

Artificial intelligence in transport en logistiek
AI/machine learning staat in toenemende belangstelling van zowel 
verladers, technologie-providers als logistiek dienstverleners (EFT/
JDA (2019)). Kunstmatige intelligentie betekent een vorm van intelli-
gentie die wordt uitgevoerd door machines die menselijk denken en 
besluitvormingsprocessen kunnen benaderen, automatiseren en 
nabootsen. AI heeft een zelflerend en creatief vermogen, waardoor 
technologie kan worden ingezet om problemen op te lossen en pro-
cessen te besturen zonder menselijke interventie. 
Machine learning verwijst naar een systeem dat is ontworpen om 
informatie (bijvoorbeeld datasets) in zich op te nemen en daarvan te 
leren door die data te evalueren, categoriseren en op basis hiervan 
deze waarnemingen te generaliseren tot een beeld, concept of con-
clusie. De meeste mensen kennen AI vooral van autonome voer- 
tuigen, zoals van Google, maar het zijn vooral de traditionele auto- 
fabrikanten die met hun toeleveranciers concrete stappen maken 
om componenten te voorzien van sensoren, algoritmes en big data 
voor (predictief) onderhoud. 
In de logistiek is nog een wereld te winnen met AI, zo concluderen 
DHL en IBM in een white paper uit 2018. In het back-office-proces 
van transportplanning worden nog veel repetitieve taken uitge-

Havenspecial

logistiek dienstverleners aan het opzetten van een control tower.
Havenbedrijven zijn hard op weg de positie van een digitaal plat-
form in te nemen. Singapore heeft een digitale blauwdruk van de 
haven gemaakt. “CP4.0” is een oproep aan gevestigde bedrijven, 
maar vooral aan start-ups om de containerhaven van het vierde in-
dustriële tijdperk te realiseren en draait om real-time connectiviteit 
tussen alle partijen in de keten door intelligente infrastructuur en 
volledige ketenintegratie zonder papier. 
In Hamburg, Antwerpen en Rotterdam wordt ook zwaar ingezet op 
het bouwen van platformtechnologie. “SmartPort” in Hamburg gaat 
enerzijds over het afstemmen van aankomst en vertrek van mega- 
containerschepen en de daarmee samenhangende planning van 
loodsen, sleepdiensten, roeiers en agenten. Anderzijds gaat het om 
het bouwen van intelligente netwerken door het intelligenter maken 
van vervoers- en verkeersstromen en infrastructuur om efficiënter 
te werk te gaan en de druk op de omgeving te minimaliseren. 

Container 42 gaat 

twee jaar lang 

data verzamelen 

(foto: Grant 

Pinkney, Kramer 

Group).
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van de expediteur overbodig te zien worden, terwijl 46 procent een 
toekomst ziet in nauwere samenwerking met start-ups en 24 pro-
cent verwacht dat de grote expediteurs op enig moment een start-
up inlijven door middel van een fusie of overname. “Flexport” is in 
ieder geval het bewijs dat de digitale expediteur in opkomst is. 
Over de rol van een havenbedrijf lopen de meningen uiteen. Wat in 
Hamburg, Rotterdam en Antwerpen kan worden geconstateerd, is 
dat zij zich veel proactiever opstellen in het verbinden en tot stand 
brengen van ketensamenwerking. Dit doen zij enerzijds door actief 
nieuwe logistieke concepten in de markt te zetten, zoals een rail 
shuttle, een interne baan of een achterlandcorridor. Anderzijds 
doen zij dit door zich op te werpen als softwareontwikkelaar, data- 
broker en dashboard provider en niet meer alleen als aanbieder van 
een Port Community System. Door aansluiting te maken met digitale 
ontwikkelingen in het internationale logistieke speelveld, schakelen 
havenbedrijven naar een hogere versnelling van ketenintegratie. De 
tijden van onafhankelijkheid en onpartijdigheid lijken daarmee voor-
bij. Deze digitale dienstverlening door havenbedrijven is niet onom-
streden, gezien mogelijke conflicterende belangen met andere digi-
tale aanbieders.  

Mee in de versnelling
Het digitale tweelingbroertje van de haven is niet langer een droom-
beeld, het is hier en nu. Werk en werkgelegenheid zullen in snel 
tempo veranderen. Om de stap naar digitalisering van de haven te 
leiden in de wereld, is een hecht en goed functionerend haven- 
innovatie-ecosysteem nodig om jongeren en professionals mee te 
nemen in de versnelling. 

Havenspecial

voerd, zoals het verzamelen, kopiëren en checken van data en reis-
schema’s. Die taken kunnen worden overgenomen door AI, zodat de 
transportplanner zich kan richten op uitzonderingen en de klant. 
Ook ten aanzien van douaneformaliteiten zien DHL en IBM toe- 
passingsmogelijkheden om bijvoorbeeld frauduleuze patronen snel-
ler te ontdekken. Op het gebied van routeplanning zijn de toe- 
passingen legio, maar komt het neer op het voorspelbaar maken 
van vraag en aanbod van lading, transit-tijden en routeoptimalisatie 
in dichtbevolkte steden en voor moeilijk bereikbare adressen. In de 
retail en distributie zijn toepassingen te bedenken door het kunnen 
anticiperen op toekomstige vraag. Door vraagpatronen te combine-
ren met andere gegevens – meteorologische en demografische ge-
gevens en sociale media – kan de locatie van voorraad en het toe- 
wijzen van transportcapaciteit van tevoren worden gepland. 
Qua technologische vooruitgang kan het dus eigenlijk niet op. Waar 
iedereen het wel over eens is, is dat de adoptie van nieuwe techno-
logie veel langzamer gaat dan de technologische ontwikkeling. Dat 
ligt deels aan het gebrek aan know-how en training om het potenti-
eel van (nieuwe) technologie maximaal te benutten. Voor veel be-
drijven is het een leercurve om de juiste technologie bij de juiste 
klant te vinden en dat vervolgens op te schalen naar een heel seg-
ment van klanten (EFT/JDA, 2019). Anderzijds ligt het aan de samen-
werking tussen ketenpartners. Voor de meerderheid van deze 
ketenpartners is ketentransparantie de belangrijkste reden voor 
samenwerking, maar die samenwerking komt maar moeizaam tot 
stand als er geen regie op wordt gevoerd.

Digitalisering en ketenpartners in de haven
Optimaal gebruikmaken van data en digitalisering is in het belang 
van de hele keten en kan de keten transparanter, voorspelbaarder 
en betrouwbaarder maken. Dat kan alleen door verdere integratie 
van systemen, processen en technologieën. Het gebrek aan ver-
trouwen tussen partijen in de keten is nog steeds het grootste strui-
kelblok, of het nu gaat over een blockchain-oplossing, kunstmatige 
intelligentie of tussen ketenpartners onderling. Tussen rederijen, 
logistiek dienstverleners en technologiebedrijven spelen grotere 
belangen over wat er nog overblijft van de koek als ketenintegratie 
leidt tot wegsnijden van overbodige taken en schakels. 
Containerrederijen zijn verwikkeld in een hevig gevecht om te over-
leven. De schaalvergroting van schepen is niet alleen heel kapi-
taalintensief, maar zorgt er ook voor dat de focus voor een groot 
deel (dertig procent) op de operationele kosten heeft gelegen 
(Lloyd’s List, 26 April 2019). Met digitalisering lijkt die focus te ver-
schuiven naar de klant en het kunnen bieden van volledige transpa-
rantie van de container in de keten. Het standaardisatie-initiatief 
geeft aan hoe serieus deze groep rederijen is om een doorbraak te 
realiseren in hun relatie met de verlader. 
De rol van de expediteur staat al een tijdje ter discussie, maar zij 
staan ook niet stil. Een recente survey onder expediteurs in Neder-
land en België wees uit dat 94 procent van de respondenten enige 
vorm van een digitale strategie heeft. Gevraagd naar de toekomst 
van de expediteur zegt slechts vijftien procent de traditionele rol 
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Door dr. W. Jacobs

Nieuwe Zijderoute stuwt 
concurrentie Europese havens
De Nieuwe Zijderoute, formeel het “Belt Road Initiative” (BRI), houdt de internationale 
gemoederen fl ink bezig. Sommigen zien vooral kansen in dit mega-investeringsprogramma 
van de Chinese overheid, anderen vooral bedreigingen. Vraag blijft natuurlijk in hoeverre 
het BRI invloed heeft op het concurrentiespeelveld tussen zeehavens in Europa. De 
investeringen in havens in het Middellandse Zeegebied, in het bijzonder Piraeus, Valencia 
en de meer recente aankondiging van een partnerschap met Italiaanse zeehavens, leidt tot 
zorgen in de leidende havens van Noordwest-Europa. Zijn deze zorgen terecht? 

Havenspecial

De historische 

Zijderoute liep 

onder andere via 

Arabië, Somalië, 

Egypte, Perzië, 

India, Java en 

China.

Velen zien het BRI als een kans om investeringen aan te trekken, 
infrastructuur aan te leggen, verbindingen te verbeteren en han-
delsrelaties te versterken. Voor anderen is het BRI een geopolitieke 
uitdaging van China tegen de hegemonie van het door Amerika ge-
leide Westen, een uitgekiende strategie om infrastructurele activa 
te verwerven via niet-transparante fi nancieringsconstructies of, 
concreter, een verzwakking van de huidige geografi sche positione-
ring ten opzichte van belangrijke handelsroutes. Het groeiende aan-
tal sceptici en de kritiek, primair vanuit westerse landen, ten aan-
zien van het BRI is onlangs door de Chinese leider Xi Jinping 
aangegrepen tijdens het “Belt and Road Forum” om te benadrukken 
dat China de juiste bedoelingen heeft en geen bedreiging vormt. 

De historische Zijderoute
De historische Zijderoute spreekt tot ieders verbeelding: karavanen 
met kostbare handelswaar als zijde, wierook, porselein en kruiden 
die het Chinese keizerrijk door woestijnen en gebergten via Cen-

traal-Azië verbonden met Perzië, het Arabisch schiereiland en By-
zantium. Dankzij de connectie met deze Zijderoute konden kooplui 
uit verder weg gelegen Europese stadstaten zoals Venetië, Genua, 
maar ook Moskou, grote welvaart en rijkdom bereiken. Naast dit 
enigszins stereotype beeld van kamelen door de woestijn in de tijd 
van Marco Polo, weten we in het Westen, zo stelt de Britse histori-
cus Peter Frankopan, eigenlijk maar bar weinig over het enorme be-
lang en de impact van deze Zijderoute op de wereldgeschiedenis. 
Minder bekend is bijvoorbeeld ook hoe de Chinese admiraal Zengh 
He in de vijftiende eeuw een armada van handelsschepen tot in 
Zanzibar in zuidoostelijk Afrika en naar de Rode Zee leidde. Via deze 
routes werden niet alleen handelswaren uitgewisseld, maar ook 
kennis, geld, technologie, ziektes, diplomatie en culturele gebrui-
ken: globalisering avant la lettre. Een globalisering gedomineerd 
door China, dat bijna 2000 jaar onafgebroken tot aan halverwege de 
negentiende eeuw de grootste economie van de wereld bleef. 

Nieuwe Zijderoute in teken van connectiviteit
Fast forward naar de huidige tijd. China heeft zich in minder dan 
veertig jaar tijd weer weten te ontwikkelen tot een mondiale super-
macht. Met de aanstelling van Xi als secretaris-generaal van de 
Communistische Partij in 2012 is er een nieuwe sterke leider opge-
staan die zijn macht binnen de Communistische Partij en de Chinese 
Staat heeft geconsolideerd en tegelijkertijd het ambitieuze “One 
Belt-One Road”-programma, oftewel de Nieuwe Zijderoute, lan-
ceerde. Het programma, later omgedoopt tot het BRI, gaat al gauw 
gepaard met geografi sche projecties waarin de mondiale ambities 
van China worden verduidelijkt. Sleutelwoord, net als bij de histori-
sche Zijderoute, is connectiviteit. Deze connectiviteit bestaat uit vijf 
samenhangende dimensies. 
1. Infrastructurele connectiviteit. Deze dimensie is het meest con-

creet en was aanvankelijk ook het meest in het nieuws. Het gaat 
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om het verbeteren van logistieke infrastructuur (spoor, weg, 
zeevaart), eerst met buurlanden in Centraal- en Zuidoost-Azië, 
die vooral de economische ontwikkeling van West-China verder 
moeten bevorderen (en daarmee voortbouwt op het “Xi bu dai 
Kaifa”-programma van de voorganger van Xi, het economisch 
stimuleren van de westelijke en centrale regio’s van China).  

2. Handelsconnectiviteit. Met verbeterde infrastructuur kan han-
del worden bevorderd, zowel upstream als downstream in de 
waardeketen. De Chinese economie blijft een enorme honger 
naar grondstoffen hebben om de industrieën te laten draaien, 
de steden te laten groeien en de middenklasse tevreden te hou-
den. Deze moet upstream veilig worden gesteld; in Kazachstan, 
Iran, het Midden-Oosten en Afrika. Ook is er behoefte de markt 
voor Chinese producten en productie te laten groeien. Juist in 
de landen downstream van de Zijderoute in Azië en Afrika zijn er 
nog heel veel telefoons, auto’s, huishoudelijke goederen en za-
kelijke diensten te verkopen en eventueel tegen een veel voor-
deligere kostprijs te fabriceren dan in China zelf. 

3. Financiële connectiviteit. Door het handelsoverschot dat China 
met de wereldeconomie heeft – met de westerse wereld is er 
een handelsoverschot, met de ontwikkelingslanden plus Austra-
lië is er een tekort – beschikt China over veel cash: Amerikaan-
se dollars. Dit geld rendeert beter door te investeren in infra-
structuur en onroerende activa, niet alleen op plekken of sec-
toren met een gegarandeerd rendement (bijvoorbeeld vastgoed 
in Londen of Sydney), maar ook juist op plekken en in sectoren 
waar vraag (naar Chinese producten) op de langere termijn ge-
stimuleerd en zekerheid van levering van grondstoffen gegaran-
deerd kan worden. Om die reden heeft China in 2015 de “Asian 
Infrastructure Investment Bank” opgericht om het surplus aan 
kapitaal te kunnen alloceren in investeringsprojecten in landen 
die behoefte hebben aan kapitaal en zich ook op die manier po-
litiek willen verbinden aan het inmiddels in de Chinese grondwet 
verankerde BRI. Immers dezelfde kredietverstrekking en lening 
zou ook bij een door Amerika gedomineerde Wereldbank kun-
nen worden aangevraagd, tegen andere voorwaarden uiteraard. 

4. Politieke connectiviteit. Met internationale investerings-
projecten wordt diplomatie geactiveerd en daarmee de politieke 
wilskracht voor onderhandeling over mandaten en uitgangs-
punten. Dus, via bovenstaande dimensies van het BRI, komen 
politieke samenwerking, verknoping en wederzijdse afhankelijk-
heden tot stand. In zekere zin is dit wat het Amerikaanse
Marshall Plan ook heeft beoogd te doen en heeft gedaan. China 
is nadrukkelijk op zoek naar versterking en consolidatie van de 
strategisch politieke belangen in internationale afzet- en aan-
voermarkten: het BRI. Deze politieke connectiviteit wordt be-
stendigd via de bijzondere hoeveelheid staatsbezoeken van Xi 
aan kleinere landen in Europa, Azië en Afrika. Het BRI is uitein-
delijk echter ook meer dan dat, net als de historische Zijderoute. 
Een nadrukkelijk doel van het BRI-programma is culturele uit-
wisseling, een versterking van de internationale bewustwording 
van de Chinese rol in de wereldgeschiedenis en in de toekomst.  

5. Culturele connectiviteit: people-to-people. Het is de Chinese 
schaal, territoriale omvang, geografi sche positionering en ge-
schiedenis dat het land een ongekende, beschavingswijde in-
vloed geeft in “wereldaffaires”. De Chinese overheid stimuleert 
al jaren programma’s gericht op “kennistransfer door culturele 
uitwisseling”, alleen nu niet exclusief meer met het Westen. Al 
jaren worden er Chinese studenten naar westerse top-
universiteiten gestuurd, maar nu worden er juist studenten uit 
Afrika, Centraal- en Zuidoost-Azië naar China gehaald en op-
geleid, met een duidelijke langetermijnvisie. 

Wat centraal staat, is dat China een assertiever en zelfbewuster 
buitenlands beleid voert. Dit beleid staat in het teken van het zelf 
kunnen managen van de enorme binnenlandse uitdagingen in China 
(Brown, 2018). De projectie van invloed die gepaard gaat met het 
BRI, leidt tot reacties, in het bijzonder van Amerika dat na jaren van 
afl eiding in het Midden-Oosten en de War on Terror, zijn pijlen weer 
richt op China als de primaire geopolitieke uitdager.

Positionering Europese zeehavens 
De studies van de Vlaamse en veelvuldig in China docerende pro-
fessor Theo Notteboom tonen het veranderende concurrentie-
speelveld in Europa. Havens zijn gegroepeerd in ranges van multi-
port gateway regions die vanwege geografi sche nabijheid concur-
reren om lading, calls en marktaandeel in een overlappend achter-
land. De havens in Noordwest-Europa worden veelal benoemd on-
der de Hamburg-Le Havre-range, waaronder ook Rotterdam, North 
Sea Port en Amsterdam vallen. Traditioneel is dit de belangrijkste 
gateway-region van Europa, dat dankzij de Rijn toegang geeft tot 
het omvangrijke economische achterland. De diepgang van de ha-
vens, plus de excellente nautische diensten en bestaande investe-
ringen in terminalinfrastructuur betekenen dat deze zeehavens nog 

China in het rood, de lidstaten van de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank in het oranje, de zes 

landcorridors in het zwart, de scheepvaartroute in het blauw (afbeelding: Lommes).
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van near-shoring van veelal Westerse multinationals. Dit betekent 
dat veel fabricage en assemblage die tot dusverre in China of elders 
in Azië plaatsvonden, nu dichter bij huis worden gedaan, vooral in 
Centraal- en Oost-Europa. Ook Aziatische bedrijven kiezen echter 
steeds vaker voor deze regio voor fi nale assemblage en distributie. 
Een recent voorbeeld is Luik, waar de distributiecentra van Alibaba 
rechtstreeks per spoor met China worden verbonden. Puur geo-
grafi sch gezien, zijn havens in het oostelijk deel van de Middelland-
se Zee, maar ook in de Baltische en Zwarte Zee gunstiger gepositio-
neerd ten aanzien van nieuwe logistieke hotspots en distributie-
centra in Centraal- en Oost-Europa, dan de havens in de Hamburg-
Le Havre-range. Verdere ontwikkeling van het spoorvervoer kan dan 
ten nadele werken voor de havens aan de Noordzee. Het is daarom 
niet vreemd dat er met zorg wordt gekeken naar de meest recente 
aankondiging van een verdere samenwerking in het kader van het 
BRI tussen Italiaanse zeehavens en de Chinezen. Het is opvallend 
hoe Xi en in zijn kielzog BRI-investeringen met open armen worden 
ontvangen in voornamelijk Zuid-, Centraal- en Oost-Europese lan-
den. Landen die overigens met grote budgettaire problemen kam-
pen en waarvoor Chinese leningen en investeringen zeer welkom 
zijn. Eerder had China al de “16+1-dialoog” opgezet, met onafhanke-
lijke landen en waar de Europese Commissie slechts na lang aan-
dringen een observantenrol kreeg toegewezen. 

De geopolitieke agenda 
Er zijn ook zorgen over de ware bedoelingen van China met het BRI. 
Velen zien een geopolitieke agenda achter de ambities en investe-

Havenspecial

steeds het leeuwendeel van de Europese container trades van en 
naar Azië behandelen. In onderstaande fi guur blijkt dit uit de inge-
voegde tabel waar het marktaandeel schommelt rond de 24 procent. 
De havens rond de Middellandse Zee liggen weliswaar gunstiger 
ten opzichte van vaarroutes van en naar Azië, maar het probleem is 
veelal de kwaliteit van infrastructuur en logistieke diensten, de 
schaal van operaties en de beperkte achterlandverbindingen. Het is 
hier waar het BRI wel degelijk effect kan sorteren, door verbeterde 
infrastructuur, beter terminalmanagement en de garantie van calls 
doordat de belangrijkste Chinese rederij ook de terminalinfrastruc-
tuur in handen heeft. Over de jaren is duidelijk een groei van Mid-
dellandse Zeehavens te zien als het gaat om containerdoorvoer, 
hoewel het te vroeg is dit nu aan het BRI toe te schrijven. Wel is de 
groei van Piraeus hier opmerkelijk (zie ook de fi guur hieronder).
Railinvesteringen onder het BRI zijn aanzienlijk en er gaat geen 
maand voorbij zonder dat een nieuwe railverbinding wordt aange-
kondigd tussen een plek in Europa en een Chinese miljoenenstad. 
Desondanks blijven de volumes beperkt, de continuïteit van een 
aantal van deze diensten is zeer twijfelachtig en er zijn tal van ope-
rationele en institutionele bottlenecks die groei belemmeren. Gezien 
de relatief hoge kosten ten aanzien van zeetransport blijft de con-
currentiekracht van rail beperkt. Bovendien is de haven van Piraeus 
via land nog altijd zeer slecht verbonden met Centraal-Europa en 
initiatieven om dit tot ontwikkeling te brengen, worden bemoeilijkt 
door institutionele beperkingen in de gefragmenteerde Balkan.
Andere ontwikkelingen kunnen echter bijdragen aan een verande-
rende positionering van de Europese zeehavens. Zo is er de trend 

Multi-port 

gateway-regio’s 

in Europa, 

logistieke centra 

en het BRI (bron: 

Notteboom, 2017).

Gateway port

Transhipment/interlining port
(Transhipment incidence >75%)

Gateway port also handling 
substantial transhipment fl ows

Multi-port gateway region

Main stand-alone gateways

Main shipping route

Contestable hinterlands for competition
Between multi-port gateway regions

Multi-port gateway regions (% in European TEU traffi c)
 2008 2012 2014 2015
1. Rhine-Scheldt Delta 24.7% 24.1% 23.4% 23.8%
2. North Germany 16.8% 15.8% 15.4% 14.8%
3. Seine Estuary 2.9% 2.6% 2.6% 2.6%
4. Portugese Range 1.4% 1.8% 2.4% 2.4%
5. Spanish Med range 6.9% 6.7% 6.4% 6.6%
6. Ligurian Range 4.5% 4.1% 4.1% 4.4%
7. North Adriatic 1.6% 1.9% 2.0% 2.2%
8. UK Southeast Coast 7.4% 6.4% 6.8% 7.6%
9. Gdansk Bay 0.9% 1.7% 2.0% 1.8%
10. Black Sea West 1.7% 0.9% 0.8% 0.9%
11. South Finland 1.6% 1.4% 1.2% 1.2%
12. Kattegat/The Sound 1.9% 1.7% 1.6% 1.6%
All 12 multi-port regions 72.1% 69.0% 68.8% 70.0%
Stand-alone gateways 16.6% 20.2% 20.1% 19.2%
West Med hubs 11.3% 10.7% 11.1% 10.8%
Source: Notteboom (2010; 2016)

(A) Antwerp
(B) Zeebrugge
(C) Ghent/Zeeland S.
(D) Rotterdam
(E) Amsterdam
(F) Dunkirk
(G) Southampton
(H) Felixstowe
(I) Thamesport
(J) Tibury
(K) London Gateway
(L) Bremerhaven
(M) Kolka
(N) Hamina
(O) Helsinki
(P) Wilhelmshaven
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bedrijven wordt gedaan met om die reden altijd een relatie met de 
Chinese overheid. Dit zijn niet de spelregels van een markteconomie 
zoals deze in Europa zijn opgesteld. Daarnaast is het vanuit strate-
gisch oogpunt veel belangrijker om te realiseren wat de lange- 
termijnstrategie en bedoeling van deze investeringen in Europa zul-
len zijn. Het gaat uiteindelijk niet om de teu’s die van Rotterdam 
eventueel naar Piraeus worden verschoven, hoe mogelijkerwijs 
waardevol dit verlies op korte termijn ook zal zijn. Op de lange ter-
mijn gaat het om de controle over strategische infrastructuur en 
supply chains, de geografische projectie van invloed en het politie-
ke draagvlak dat daarmee gepaard gaat. Universiteitsprofessor 
strategische planning Andreas Faludi benoemde het als volgt: ‘Stra-
tegic planning is about shaping minds, not space.’ “Belt Road” of 
“America First”, de ambities zijn duidelijk: waar staat Europa?

Havenspecial

ringen. Deze vermoedens worden verder aangewakkerd door de 
vaak niet-transparante financieringsconstructies en leningen die 
China verstrekt. Zo is de haven van Hambantota in Sri Lanka in Chi-
nees bezit gekomen nadat de Sri Lankaanse overheid niet meer aan 
haar leningsverplichtingen kon voldoen. Voor India zijn de investe-
ringen van China in zijn buurlanden een doorn in het oog, waar- 
onder een terminal en marinebasis in Gwadar, Pakistan, aartsvijand 
nummer één. De investeringen voeden een omsingelingssyndroom 
bij de Indiërs. Toen China de lease-concessie van terminals in de 
Israëlische haven Ashdod toegewezen kreeg, gingen er bij het Pen-
tagon en Israëlische veiligheidsdiensten ook alarmbellen af. Ook in 
Nederland wordt nu een China-politiek gevoerd met een nationale 
regeringsverklaring. Tot dusverre richt deze discussie zich op 
staatsveiligheid met betrekking tot de aanbesteding van het 5G-net-
werk. De veranderende houding is voldoende voor de Chinese over-
heid om onlangs een officiële advertorial te plaatsen in het NRC 
Handelsblad: “De relatie tussen China en Nederland langs de juiste 
weg bevorderen”. Feit blijft dat China een belangrijke handels- 
partner is voor Nederland en Europa. Chinese investeringen zijn er 
ook in de haven van Rotterdam en in andere havens van de Noord-
west-Europese havenregio, zoals in Zeebrugge en Antwerpen. Een 
achterliggende factor op de geopolitieke agenda is dat de Chinezen 
toegang willen vanuit de noord- en zuidkant van de “Blauwe Ba-
naan”, een metafoor voor het Europese economische hart langs de 
Rijn en een belangrijke regio waar de havens van Noordwest-Euro-
pa met elkaar concurreren (zie ook de figuur op de vorige pagina). 
Belangrijker is echter de veranderende verhouding tussen de Ver-
enigde Staten en China, met het gevaar dat Europa tussen deze 
twee grootmachten uit elkaar wordt getrokken omdat het voor 
steeds moeilijkere keuzes wordt gesteld. Meest illustratief is het 
werk van de invloedrijke geograaf Mackinder (1904). In zijn verhan-
deling, “The Geographical Pivot of History”, stelt hij de Heartland- 
thesis centraal. Het Heartland is het Euraziatische supercontinent. 
Mackinder stelt dat diegene die het Heartland controleert, uiteinde-
lijk de wereldeconomie controleert. Dit moet, gezien Amerikaanse 
en Britse belangen destijds, worden voorkomen, stelt hij. Een be-
langrijke geografische regio waar de controle over het Heartland 
wordt bepaald is Oost-Europa. De vergelijking met het BRI is histo-
risch gezien – op zijn zachtst gezegd – opmerkelijk. 

Shaping Minds
Concurrentie tussen Europese zeehavens en zeehavenregio’s is van 
alle tijden. Dat de condities waarin concurrentie plaatsvindt veran-
deren, is normaal. De uitbreiding van de EU naar het oosten en de 
opkomst van China heeft er überhaupt voor gezorgd dat de wereld-
economische zwaartekracht zich naar het oosten verplaatst. Mede 
om die reden wordt in een recente studie van het Erasmus Centre 
for Urban Port and Transport Economics (Erasmus UPT) en Ecorys 
(De Jong, et al., 2019) al gesproken van de Gdansk-Le Havre-range. 
Vanuit puur bedrijfseconomisch oogpunt zijn Chinese investeringen 
in terminalconcessies en andere infrastructurele activa welkom, 
zolang dit transparant gebeurt. Probleem is dat dit door staats- 
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Door M. Streng en N. van Saase

Congestie door schaalvergroting 
zet druk op binnenvaart
Betere planning en meer vertrouwen moeten
reverse modal split een halt toeroepen

In een optimale container supply chain worden vertragingen geminimaliseerd en 
vormen containerterminals slechts een kortstondige link in het proces. In de praktijk 
treden hier vaak vertragingen op, die voor het grootste deel overigens verklaard 
worden door andere, externe factoren. Een van de factoren is het steeds groter 
worden van containerschepen, waardoor ook de callsize op een terminal toeneemt. 
Deze schaalvergroting heeft ook zijn weerslag op de containerbinnenvaart.

Havenspecial

De OOCL Hong 

Kong meet 21.413 
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daarmee tot op 

heden het 

grootste type 

schip dat de 

Rotterdamse 

haven aandoet.

Steeds grotere hoeveelheden containers worden tegelijk geladen 
en gelost en moeten vervolgens op de terminal behandeld en door-
gevoerd worden. Deze steeds grotere containerschepen liggen ook 
nog eens langer voor de kade, waardoor de ruimte voor binnen-
vaartschepen, om de grotere hoeveelheid containers af te voeren, 
afneemt. De afgelopen jaren hebben binnenvaartschippers zich ge-
regeld beklaagd over vertragingen, wachttijden en slechte posities 
ten opzichte van de terminals. Het gaat te ver om hier alle elemen-
ten van deze discussie te bespreken, maar dit artikel licht er één uit: 
de impact van de schaalvergroting van deepsea-schepen op de 
containerbinnenvaart.

Containerschepen worden steeds groter
De schaal van de huidige containerschepen neemt nog steeds toe; 
op de oost-west-trade worden recordschepen ingezet en ook op 
andere trade lanes neemt de omvang toe. Rederijen zoeken naar 

schaalvoordelen waardoor de kosten per container dalen. Dit ge-
beurt vanwege de geringe mogelijkheden tot differentiatie van de 
dienstverlening als alternatieve methode om een competitief voor-
deel te kunnen behalen; er is een noodzaak tot concurreren op de 
laagste mogelijke prijs. Het grootste schip is momenteel in handen 
van de Chinese rederij OOCL en heeft een capaciteit van 21.413 teu. 
Hyundai Merchant Marine (HMM) heeft twaalf schepen van 23.000 
teu in het orderboek en de Chinese rederij Cosco overweegt zelfs 
de inzet van schepen met een capaciteit van 25.000 teu. Volgens 
Malchow (2017) is het moment bereikt dat verdere schaalvergroting 
geen extra schaalvoordelen oplevert voor rederijen. Hiernaast ko-
men andere ketenpartijen zoals terminal-operators, havens en ach-
terlandvervoerders steeds verder onder druk te staan om alle con-
tainers af te handelen. Aan de andere kant schetst McKinsey (2018) 
een scenario waarbij schepen binnen tien jaar door zullen groeien 
tot 30.000 teu en deden ze in 2016 een voorspelling dat er in 2066 
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50.000-teu-schepen in de vaart zouden zijn. Het is dus onzeker wat 
de maximumgrootte zal worden, maar voorlopig lijkt de huidige 
schaalvergroting door te zetten. 

Impact van schaalvergroting op deepsea-terminals
De grotere schepen hebben een directe impact op de operaties in 
de deepsea-containerterminals. Door de schaalvergroting is er 
sprake van grotere callsizes – gecombineerd met het feit dat het 
aantal havens op bepaalde routes dat wordt aangedaan soms wordt 
teruggebracht – en daarnaast vinden er steeds meer dubbele calls 
– denk aan Rotterdam als first en last port of call – plaats in de ter-
minals. Hierdoor verblijven schepen langer in de haven en ontstaat 
er een grotere piekbelasting op de terminals doordat containers bij 
de eerste van de dubbele call alleen maar worden gelost en bij de 
tweede alleen maar worden geladen. Bovendien is het zo, dat de 
punctualiteit van deepsea-containerschepen de afgelopen jaren ze-
ker niet is toegenomen; in 2018 werd een dieptepunt bereikt, waar-
bij vooral in het begin van het jaar slechts 65 procent van de sche-
pen volgens het geplande schema arriveerde (Murphy, 2018).

Grote deepsea-schepen en congestie in de binnenvaart
De gevolgen van de schaalvergroting beperken zich niet tot de ter-
minals, maar vertalen zich direct in onbetrouwbaarheid van de ach-
terlandverbindingen, waarbij voornamelijk de binnenvaart wordt ge-
raakt. Het Havenbedrijf Rotterdam houdt een “Barge Performance 
Monitor” bij waarin de afhandeling van de binnenvaart over tijd 

wordt bijgehouden. Zoals te zien in de figuur op de volgende pagina, 
is de performance over de afgelopen maanden zeer slecht te noe-
men met substantiële vertragingen die in week twaalf van 2019 zelfs 
in meer dan de helft van de gevallen optreden. In sommige gevallen 
moeten binnenvaartschippers een week wachten voordat hun con-
tainers behandeld worden op de deepsea-terminal (Evofenedex, 
2017), maar uit eigen waarneming bij een grote inland-terminal in 
ons land bleek dat de vertraging dit jaar opliep tot honderd uur: het 
systeem begint na 24 uur vertraging opnieuw te meten waardoor de 
ervaren vertraging in het achterland soms veel hoger is.
Hoe ziet de relatie tussen terminals, reders en binnenvaart eruit en 
welke rol speelt schaalvergroting hierin? Er zijn vijf elementen te 
onderscheiden:
1. Binnenvaartschepen worden vaak aan dezelfde kade behandeld 

als deepsea-schepen. Dit zorgt ervoor dat een vertraging van 
een deepsea-schip, die groter wordt naarmate de callsizes gro-
ter worden, direct zorgt voor een vertraging in de binnenvaart- 
afhandeling. Sommige terminals – denk aan de terminals op 
Maasvlakte II – hebben een aparte binnenvaartkade (zie de foto 
hieronder), maar dit is lang niet overal het geval. 

2. Een binnenvaartschip dient te wijken van de kade wanneer een 
deepsea-schip zich aandient, zelfs als het binnenvaartschip op 
dat moment behandeld wordt. Dit gebeurt wegens de grote im-
pact van de vertraging van een deepsea-schip op de rest van de 
keten. 

3. Deepsea-terminals hebben geen contractuele relatie met de 

Voldoende inzet 

van kranen 

speciaal voor de 

binnenvaart zijn 

een belangrijke 

oplossing voor de 

congestie op de 

deepsea-

terminals. Hier de 

RWG-terminal op 

de Tweede 

Maasvlakte.
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bedrijf rondom de congestie en voor de samenleving omdat vervoer 
per container via de binnenvaart schoner is dan per truck. Daar-
naast worden publieke investeringen in de binnenvaart hierdoor 
niet volledig benut. Ten derde gaan verladers – en daardoor de con-
sument – meer betalen per vervoerde container. Als laatste komen 
moderne logistieke concepten, zoals synchromodaal transport, niet 
van de grond (Van Riessen, 2018). Er is actie nodig om deze trend 
tegen te gaan.

Regie, innovatie, vertrouwen en een open mind 
Er is een aantal maatregelen in ontwikkeling dat ervoor kan zorgen 
dat de congestie in de haven vermindert. Een eerste maatregel is 
het delen van data met betrekking tot de binnenvaartplanning, wat 
cruciaal is om stromen efficiënter te laten verlopen. Nextlogic is 
een voorbeeld van een applicatie waarbij ketenpartijen zich kunnen 
aansluiten om planningsinformatie uit te wisselen. Deepsea-termi-
nals, binnenvaartschippers en binnenvaartterminals delen informa-
tie en de applicatie zorgt voor een integrale planning. Hoe meer 
partijen hierbij worden aangesloten, des te beter er kan worden ge-
pland. 
Daarnaast is het mogelijk containers tussen binnenvaartterminal- 
operators richting de deepsea-terminals te bundelen met als doel 
het verhogen van de callsize en hiermee de vermindering van het 
aantal calls in deepsea-terminals. Dit kan zowel plaatsvinden bin-
nen één operator (BCTN) als tussen concurrerende operators 
(West-Brabant Corridor). Hiernaast worden er overflow hubs ont-
wikkeld, zoals in Alblasserdam. Hier kunnen binnenvaartterminal- 
operators hun kleine callsizes afzetten. Meerdere kleine callsizes 
worden hier gebundeld en in een grote callsize richting de deepsea- 

Havenspecial

binnenvaart – in tegenstelling tot met de reders – wat ervoor 
zorgt dat terminals een motief hebben om voornamelijk de be-
langen van de reders te behartigen (Van der Horst en De Lan-
gen, 2008). 

4. De callsize van de deepsea-schepen neemt toe, waardoor termi-
nals meer containers tegelijkertijd te verwerken krijgen. 

5. De “Super Post-Panamax”-containerkranen zijn ontworpen voor 
de grootste containerschepen. Hierdoor zijn ze niet geschikt 
voor de behandeling van de binnenvaart als er geen binnen-
vaartkade wordt gebruikt. Hierdoor wordt in sommige gevallen 
slechts een productiviteit van tien moves per uur behaald. 

Reverse modal split
De gevolgen van de congestie reiken verder dan de deepsea- 
terminals en de binnenvaart. Verladers zijn ontevreden met de ver-
leende service en switchen van de binnenvaart naar trucktransport. 
Hierin is de congestie een van de redenen voor deze zogenoemde 
reverse modal split. Statistieken van het havenbedrijf Rotterdam la-
ten zien dat deze reverse modal-split al plaats begon te vinden in 
2016: het aandeel trucktransport steeg van 53,3 tot 54 procent in 
2016, terwijl het aandeel binnenvaart daalde van 36,2 tot 35,6 pro-
cent. In 2017 ging 58 procent van de containers en Ro-Ro via de weg 
naar het achterland en slechts dertig procent via de binnenvaart 
(Port of Rotterdam Authority, 2018). Deze cijfers vertekenen iets door 
de aanwezigheid van de Ro-Ro, maar het beeld dat de gewenste 
verbetering in modal split niet wordt gehaald, is duidelijk. 
Het niet halen van modal split-doelen en een reverse modal-split is 
zowel nadelig voor de terminal-operators als voor de samenleving. 
Voor de terminals vanwege de gemaakte afspraken met het Haven-

De Barge Performance Monitor van de Rotterdamse Havenautoriteit meet de de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Langs de horizontale as staan de 

weeknummers. Groen wil zeggen dat de afhandeling van een containerbinnenvaartschip volgens planning verliep, oranje duidt op enige vertraging en rood op veel vertraging.
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vertrouwen en een open mindset zijn hierbij onmisbaar. Een oproep 
aan u allen.

Havenspecial

terminals vervoerd. Uit interviews met binnenvaartterminal-opera-
tors in Nederland is gebleken dat zij allemaal open staan voor bun-
deling, maar dat dit niet altijd financieel aantrekkelijk is wegens de 
grote afstand tussen terminals in het achterland en verschillende 
infrastructurele situaties waarbij vooral brughoogtes cruciaal zijn. 
Een andere maatregel, die vaak gecombineerd wordt met de grote-
re callsizes, is het werken met venstertijden – een tijdsblok waarin 
de afhandeling plaatsvindt. Uit gesprekken blijkt dat deze maatregel 
als zeer belangrijk wordt ervaren door de verschillende partijen in 
het Rotterdamse havennetwerk. 
Ook wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van de Container Ex-
change Route (CER) in de haven van Rotterdam. De CER verbindt 
containerbedrijven op de Maasvlakte met als doel een gemakkelijke 
uitwisseling van containers, waardoor binnenvaartschepen niet 
meer langs alle terminals hoeven te varen en het aantal calls wordt 
gereduceerd. Deze CER moet binnenvaart een betere concurrentie-
positie bieden ten opzichte van weg en spoor. 
Uiteindelijk moeten alle partijen in de keten – van reders tot ver- 
laders – samenwerken om de transportketen zoveel mogelijk vrij 
van vertraging te maken. Gegeven bepaalde posities en perspectie-
ven die verschillende stakeholders hebben, moet er gezocht wor-
den naar een optimale oplossing, waarbij congestie wordt gemini-
maliseerd. Goede regie, innovatieve technologieën, onderling 

Literatuurlijst
• Evofenedex, verkrijgingsdatum: 01/05/2019, www.evofene-

dex.nl/kennis/actualiteiten/overslag-containers-rotterdam
• Port of Rotterdam Authority (2018), Port of Rotterdam achter-

land
• Port of Rotterdam Authority, verkrijgingsdatum: 01/05/2019, 

www.portofrotterdam.com/nl/zakendoen/logistiek/verbindin-
gen/barge-performance-monitor

• Malchow, U. (2017), Growth in Containership Sizes to Be 
Stopped? Maritime Business Review, 2(3), 199–210

• McKinsey (2018), Brave New World? Container Transport in 
2043

• Alan Murphy (2018), Containerliners Are Holding Their Breath, 
presentatie Havendebat Rotterdam, 12 december 2018

• Van der Horst and De Langen (2008), Coordination in Hinter-
land Transport Chains: A Major Challenge for the Seaport 
Community, Journal of Maritime Economics & Logistics, 
2008(10), 108-129

2
0

1
9

Communiceer gericht met vakprofessionals 
in de maritieme sector

SWZ Maritime SWZ Online SWZ Maritime Newsletter

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met

Bert Veninga, accountmanager
Telefoon: +31 (0)6 51 586 888
E-mail: bert@veninga.net

Doelgroep

De doelgroep van SWZ Maritime bestaat 
in het bijzonder uit leidinggevenden, 
constructeurs, zeevarenden, studenten 
maritieme techniek en deskundigen op 
het gebied van de maritieme, nautische 
en offshore-techniek.

Themanummers 2019

7/8 Projectlading
9   Scheepsbouwtechniek

en jachten
10   Maritime Awards Gala 

en Europort

Bereikcijfers

13.056 lezers per editie
1.750  abonnees nieuwsbrief 

per twee weken
1.800  unieke bezoekers 

per maand
7.991 pageviews per maand

30-33_Artikel15.indd   33 18-06-19   11:09



SWZ|MARITIME34

Door B. Kuipers

Energietransitie: meer dan een
uitdaging voor zeehavens
CO2 zit in het DNA van de Nederlandse zeehavens

De Nederlandse zeehavens zijn groot geworden dankzij de raffi naderijen en 
chemische industrie. De uitstoot van CO2 hangt onlosmakelijk samen met 
deze op olie gebaseerde technologie en CO2-productie zit daarmee in het 
DNA van de Nederlandse zeehavens. De energietransitie – de noodzakelijke 
afname van CO2-uitstoot van de industrie – zal het havenlandschap dan ook 
danig veranderen en is alleen mogelijk met drastische maatregelen.

Havenspecial

Kenmerkend 

landschap in 

onze zeehavens: 

deel van het 

Shell-complex te 

Pernis.

Verreweg de meeste zeehavens in ons land hebben een belangrijke 
periode van groei doorgemaakt in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw. In die tijd ontstonden (petro)chemische complexen in 
de havens van Rotterdam, Delfzijl, Terneuzen, Moerdijk, Amsterdam 
en Vlissingen. In 1976 beschikten de Nederlandse zeehavens over 
maar liefst zeven aardolieraffi naderijen, naast de vijf die in Rotter-
dam gevestigd waren, bevond zich een raffi naderij van Total in Vlis-
singen en een raffi naderij van Mobil in Amsterdam [1]. Momenteel 
zijn nog zes raffi naderijen in Nederland actief. 
Naast deze raffi naderijen was sprake van een omvangrijke chemi-

sche industrie. Deze was gerelateerd aan de uitvinding van nieuwe 
chemische producten in de jaren twintig tot veertig door bedrijven 
als BASF, Bayer, Du Pont en Standard Oil en het gereedkomen van 
productiefaciliteiten – met een vertraging van ongeveer twintig tot 
dertig jaar na de uitvinding van deze producten – in West-Europa en 
ook in Nederland. Deze stroom van investeringen in de petrochemi-
sche industrie wordt vaak gelinkt aan een lange golf in de econo-
mie, ook wel de “tweede industriële revolutie” of de Vierde Kondra-
tieff-golf genoemd – naar de Russische econoom Kondratieff en in 
navolging de Oostenrijkse econoom Schumpeter die wees op het 
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verband tussen golven van innovatie en economische groei. Deze 
revolutie speelde zich in belangrijke mate af in de zeehavens in ons 
land en was gebaseerd op olie als grondstof voor de chemische in-
dustrie en als brandstof voor de snel opkomende automobiliteit. 

Sinds de jaren zestig stabiel
Sinds de opkomst van aardolie en chemie is eigenlijk niet heel veel 
veranderd in onze zeehavens. In vergelijking met 1976 is de raffina-
derij in Amsterdam gesloten, werd de raffinaderij van Chevron en 
later Nerefco bij Pernis gesloten en kwam er in Rotterdam een klei-
ne raffinaderij bij – inmiddels in handen van grondstoffenhandelaar 
Vitol. De laatste, echt grote investering in de chemische industrie in 
de Nederlandse zeehavens was de vestiging van LyondellBasell op 
de Maasvlakte in 2003. Wel is sprake van een groot aantal kleine 
investeringen gericht op het vergroten van de efficiëntie van de pro-
ductie, op schoner produceren en op het maken van schonere pro-
ducten, denk aan de recente investeringen van Shell en ExxonMobil 
in zwavelarme scheepsbrandstoffen in de Rotterdamse haven. De 
verwachting is echter dat een deel van deze raffinaderijen er bin-
nen drie decennia niet meer zal zijn en dat daarmee in Nederland 
wat betreft raffinaderijcapaciteit sprake is van een peak oil die mo-
menteel op zijn hoogtepunt is. In de afgelopen vijftien jaar nam de 
raffinagecapaciteit in Rotterdam bijvoorbeeld nog met twee procent 
toe door incrementele capaciteitsvergroting, maar breed wordt in-
geschat dat er in de toekomst sprake zal zijn van de sluiting van mo-
gelijk drie van de zes raffinaderijen in de Nederlandse zeehavens 
[2]. De voornaamste reden voor deze verwachte afname is de ener-

gietransitie. Daarnaast is sprake van achterblijvende investeringen, 
van een relatief geringe schaal van de installaties en van verouder-
de installaties – zeker in vergelijking met nieuwe fabrieken in het 
Midden-Oosten, China en de VS. De recente aankondiging dat het 
Britse bedrijf Ineos in Antwerpen twee nieuwe grote chemische fa-
brieken van samen drie miljard euro gaat bouwen is dan ook te be-
schouwen als een klein wonder.

Uitstoot Nederlandse havens Mton  %
Noordzeekanaalgebied 19 12
Rotterdam-Rijnmond 28 17
North Sea Porta 11 7
Groningen Seaports 11 7
Moerdijk   6 4
Overigb   2 3
Totaal 77 47c

Antwerpend 18 nvt
De Nederlandse zeehavens zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van de nationale CO2-

uitstoot in ons land (165 Mton in 2017, bron: Compendium voor de Leefomgeving, websites 

zeehavens, divers). a) Inclusief Gent, b) schatting van de impact van de overige zeehavens 

in ons land op basis van NEA (2019), c) door afrondingen tellen deze percentages niet op 

tot 47 procent, d) schatting op basis van diverse bronnen.

Bijna de helft van de nationale CO2-productie
Het feit dat de productiecapaciteit van de petrochemische com-
plexen in de zeehavens nog steeds op niveau is, betekent dat er ook 
nog steeds een dominantie is van fossiele industrie in de Neder-

Bedrijf locatie 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RWE Eemshavencentrale Eemshaven 55.431 3.085.211 6.293.776 8.311.407 7.587.197 7.968.947
Tata Steel IJmuiden Velsen-Noord 5.908.525 5.846.528 6.206.866 6.213.582 6.884.447 6.512.377
Uniper Centrale  Maasvlakte-Rotterdam 6.677.210 6.089.869 5.895.070 5.950.127 7.281.563 4.866.236
Shell NL Raffinaderij Hoogvliet-Rotterdam 4.388.557 4.264.890 4.262.006 4.253.935 3.831.099 4.210.638
Nuon Power Velsen Velsen-Noord 3.851.617 3.984.095 4.053.148 3.633.608 3.975.578 3.768.890
Nuon Centrale Hemweg Amsterdam 4.177.886 2.656.850 4.195.699 3.996.099 3.354.315 3.610.074
Engie Centrale Rotterdam Maasvlakte-Rotterdam 183.009 2.153.254 2.791.963 3.192.374 3.436.408 3.211.025
BP Raffinaderij Rotterdam  Europoort-Rotterdam 1.994.474 2.313.661 2.337.784 2.292.349 2.073.778 2.254.344
Amercentrale Geertruidenberg 5.881.587 6.389.014 5.669.492 3.520.986 3.575.313 2.251.751
Nuon Power IJmond Velsen 2.014.494 2.115.650 1.984.210 2.149.598 1.719.252 2.028.012
Engie Eemscentrale Eemshaven 1.623.948 1.928.255 1.583.206 2.208.214 1.966.312 1.765.883
Zeeland Refinery NV Nieuwdorp 1.542.691 1.326.768 1.543.182 1.552.162 1.600.644 1.632.907
Chemelot BKG 02 Sittard-Geleen 1.516.756 1.755.497 1.694.937 1.787.770 1.771.993 1.602.426
Esso Raffinaderij  Botlek-Rotterdam 2.022.826 2.236.010 2.330.591 2.105.790 2.068.339 1.583.219
Nuon Magnum Centrale  Eemshaven 734.257 610.042 585.059 1.262.111 1.597.508 1.555.658
Enecogen Rotterdam-Europoort 400.218 893.375 907.946 1.309.359 1.725.324 1.509.842
Dow Benelux BKG 10 Hoek 1.391.541 1.250.465 1.101.118 1.232.167 1.358.101 1.447.056
Sloe Centrale BV Ritthem 1.119.570 1.337.670 902.185 1.418.460 1.259.749 1.302.468
Engie Maximacentrale Lelystad 1.418.476 1.376.803 1.233.567 1.346.260 1.164.623 1.292.504
Pergen VOF Vondelingenplaat 1.292.130 1.194.646 1.231.672 1.228.840 1.174.220 1.267.051
Totale uitstoot bedrijven in tonnen CO2    86.935.381   89.053.365   94.098.996   93.871.689   91.390.451   87.414.228

Primaire bronnen van CO2-productie in Nederland (bron: NEA (2019), www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2019/04/04/emissiecijfers-2013-2018).
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• Als eerste, gebruik de best mogelijke nieuwe technologie in de 
haven. Moderne technologie is vaak veel efficiënter en daarmee 
duurzamer dan oudere techniek. De huidige vooruitgang in de 
technologie van wind- en zonne-energie en batterijen is een 
goed voorbeeld waarbij de ontwikkeling veel sneller gaat dan 
voorzien: denk aan de nieuwste generatie windmolens met een 
vermogen van veertien megawatt, waarvan momenteel een ex-
emplaar op de Maasvlakte wordt gebouwd met een “tiphoogte” 
van 245 tot 260 meter. Investeren in kleinere windmolens is 
daarmee suboptimaal. Grootschalig investeren in de “best be-
schikbare technologie” is daarmee een belangrijk uitgangspunt.

• De tweede belangrijke oplossing is het opvangen, opslaan en 
mogelijk hergebruiken van CO2: carbon capture storage and 
usage (CCS/U). De haven van Rotterdam ontwikkelt op dit mo-
ment een project daartoe – het Porthos-project – mogelijk sa-
men met North Sea Port en de Vlaamse havens. CCS houdt de 
productie van CO2 in stand en deze technologie kost ook weer 
energie en is daarmee niet de duurzaamste oplossing, maar on-
misbaar als tijdelijke oplossing om de ambitieuze doelstellingen 
te realiseren. CO2 kan mogelijk in de toekomst als grondstof 
worden gebruikt voor industriële toepassingen (usage), in het 
vervolg gaan we op een voorbeeld in.

• De derde strategie is zeer grootschalig inzetten op wind op zee, 
maar ook op andere technieken op zee, zoals zonne-energie. 
Bekend is dat deze vorm van energiewinning het risico kent van 
windstille periodes gecombineerd met dichte bewolking zodat 
een tekort aan elektriciteit kan ontstaan en er dus geïnvesteerd 
moet worden in opslag en conversie – denk aan batterijen, maar 
ook power-to-gas en groene waterstof. Er zijn echter ook toe-
passingen nodig waarbij de productie rechtstreeks wordt afge-
stemd met het aanbod van elektriciteit, zoals Akzo Nobel doet 
bij de investering in een nieuwe productielijn voor chloor en 
loog in de Rotterdamse haven. Het investeren in grootschalige 
offshore-windcapaciteit betekent ook dat er grote kansen ont-
staan voor de werkgelegenheid in het maritieme cluster in ons 
land, waarbij de huidige aan kolen gerelateerde werkgelegen-
heid in het niet valt. 

• Een vierde strategie is het gebruik van biomassa als grondstof – 
voor brandstof is elektrificatie duurzamer – voor verdere ver-
werking in de chemische en farmaceutische industrie. Aan bio-
massa kleven nadelen, zoals concurrentie met de teelt van 
voeding en het zeer schadelijke ontbossen. De inzet van bio-
massa moet daarom duurzaam zijn. Dit betekent het gebruik van 
afval, zoals gebruikt frituurvet of houtafval, of van algen of zee-
wier. Grootschalige vergassing van in windparken op zee ge-
teeld zeewier, een project van het Schiedamse bedrijf Inrada, is 
een aansprekend voorbeeld. Op dit moment is sprake van een 
hoefijzervormige ruimtelijke structuur die loopt van de Maas-
vlakte in de Rotterdamse haven tot de haven van Gent (zie de 
figuur op de volgende pagina), waarin sprake is van zowel om-
vangrijke productie van biomassa als van kennisintensieve en 
hoogwaardige toepassingen rond de biobased economy. In de 
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landse havens. Tezamen zijn de Nederlandse zeehavens zelfs goed 
voor bijna de helft van de totale uitstoot van CO2 in ons land (zie 
voorgaande tabel). Vooral de investeringen in drie nieuwe grote ko-
lencentrales hebben de uitstoot sterk doen toenemen. Zo is de ont-
wikkeling van de Eemshavencentrale van RWE de grootste individu-
ele bron van CO2 in ons land (zie de tabel onderaan de vorige pagi- 
na). Deze centrale is samen met de twee nieuwe kolencentrales op 
de Maasvlakte nadrukkelijk het resultaat van rijksbeleid uit 2007. 
Zonder deze door het rijk gedreven nieuwe investeringen in CO2- 
producerende kolencentrales, zou de vestiging van Tata Steel in de 
haven van IJmuiden de belangrijkste bron van CO2 in ons land zijn. 
Wanneer de individuele bronnen van CO2-productie worden bezien, 
blijkt dat van de twintig grootste producenten, er maar drie niet in 
een zeehavengebied gevestigd zijn: de Amercentrale in Geer- 
truidenberg, de Maximacentrale in Lelystad en de Chemelot-site in 
Sittard-Geleen. Alle drie deze complexen zijn overigens wel ge- 
relateerd aan binnenhavens. Overigens, als alle bronnen van CO2 
die op de Chemelot-site worden geproduceerd bij elkaar worden 
genomen, is deze locatie goed voor in totaal 4,6 miljoen ton: plek 
nummer vier. Ook Dow Chemical in Terneuzen is met al zijn bronnen 
opgeteld goed voor een productie van in totaal 4,2 miljoen ton CO2. 

Kunnen de zeehavens wel verduurzamen?
Doordat CO2 in zulke omvangrijke hoeveelheden in de Nederlandse 
zeehavens wordt geproduceerd, vragen velen zich af of het über-
haupt wel mogelijk is de ambitieuze verduurzamingsdoelstellingen 
van het kabinet, samenhangend met het Parijs-akkoord, te realise-
ren. Volgens het ontwerp Klimaatakkoord [3] dat in december 2019 
is verschenen, moet de uitstoot van CO2 in 2050 vrijwel zijn gestopt 
en in 2030 met 49 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Dit 
betekent een indicatieve reductieopgave voor de industrie van 14,3 
Mton in 2030, additioneel aan bestaand beleid (5,1 Mton) en daar-
naast een reductie van 20,2 Mton voor de sector energie in 2030. Er 
moet daarmee dus binnen tien jaar in totaal bijna 40 Mton door de 
Nederlandse industrie en energiesector worden gereduceerd, die 
grotendeels gevestigd is in de zeehavens. Van de totale 77 Mton 
CO2-uitstoot die nu in de Nederlandse zeehavens wordt gereali-
seerd, betekent dat ongeveer veertig procent. Onhaalbaar? Zeker 
niet. Dit vraagt dramatische ingrepen, maar uit alles blijkt dat deze 
ingrepen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd in de ko-
mende jaren. De belangrijkste principes vergen veel investeringen, 
maar hebben wel echt effect.

Mix van maatregelen en oplossingen
De voorgestelde sluiting van de Hemwegcentrale eind 2019 zal al 
een fors deel van de reductieopgave realiseren. Naast sluiting is er 
echter een groot aantal maatregelen mogelijk dat in staat is de CO2- 
uitstoot terug te brengen naar de doelen van het Parijse klimaat- 
akkoord – het Wuppertal Instituut [4] bracht dit enkele jaren gele-
den overtuigend in beeld voor de Rotterdamse haven. Daarbij gaat 
het om een mix van maatregelen en oplossingen waarvan de be-
langrijkste hieronder staan weergegeven.
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De circulaire economie is echter vooral gericht op het voor- 
komen van afval door onderhoud, hergebruik en het verlengen 
van het productleven – de tweede belangrijke invulling van dit 
concept. Dat betekent dat materialen worden hergebruikt in 
nieuwe producten, dat deze producten zijn ontworpen op dit 
hergebruik en dat aldus minder grondstoffen nodig zijn, met alle 
gevolgen voor de productie van de basismaterialen voor deze 
grondstoffen in de zeehavens.

• Een zesde, veelbesproken strategie heeft te maken met financi-
ele prikkels, zowel negatief als positief. Een voorbeeld van de 
eerste categorie is de emissiehandel en een mogelijke CO2-hef-
fing. Vooral deze CO2-heffing is momenteel onderwerp van veel 
debat met mogelijk gevolgen voor een ongelijk speelveld ten 
aanzien van de zeehavens die niet aan een dergelijke heffing 
blootstaan. Naast heffingen is het stimuleren van duurzame in-
vesteringen door subsidies een belangrijke positieve prikkel. 

• Ten slotte kan worden ingegrepen in het gebruik van brandstof-
fen: het weren van auto’s die benzine of diesel gebruiken, zoals 
de gemeente Amsterdam heeft voorgesteld voor 2030, of de vol-
ledig emissieloze nieuwverkoop van personenauto’s in 2030, zo-
als voorgesteld in het ontwerp-Klimaatakkoord. Er is een grote 
hoeveelheid varianten op dit type ingrijpen mogelijk, met uitein-
delijk gevolgen voor de productie van de in de zeehavens ge-
vestigde industrie, met name voor de aardolieraffinage. De con-
sument geeft echter de doorslag: het gedrag van de millenials 
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periode 2010-2016 is 1,4 miljard euro geïnvesteerd in de bio- 
based economy in de Rotterdamse haven – een omvangrijk be-
drag, maar slechts elf procent van de totale industriële investe-
ringen die vooral in fossiele energie plaatsvonden in deze ha-
ven. Een laatste nadeel is dat ook producenten van biodiesel 
een significante CO2-uitstoot realiseren, in 2017 ongeveer 1 
Mton in Rotterdam, al zal dit afnemen doordat het Finse bedrijf 
Neste in 2018 is overgegaan op wind als energiebron. 

• Een vijfde belangrijke strategie is inzetten op de circulaire eco-
nomie. Daarbij gaat het om twee aangrijpingspunten. Ten eerste 
gaat het dan om kringlopen van grondstoffen, restmaterialen, 
afvalstromen en warmte of koude. Hierbij is sprake van industri-
ele toepassingen waarbij bij- of restproducten van de ene pro-
ducent, de input vormen voor een andere producent; de zoge-
naamde industriële ecologie of symbiose. Een voorbeeld is het 
project waarbij het in Gent gevestigde staalbedrijf ArcelorMittal 
samenwerkt met Dow in Terneuzen om CO2 op te vangen en op 
te slaan (CCS) en te hergebruiken als grondstof voor de chemi-
sche industrie. Dow gebruikt de kooldioxide om koolwater- 
stoffen te maken, ArcelorMittal zet dit in voor de productie van 
bio-ethanol [5]. Ook kunnen afvalstromen gebruikt worden als 
grondstof (waste-to-chemicals). Het is daarmee mogelijk dat het 
cluster in een zeehaven groeit doordat bedrijven zich mogelijk 
verplaatsen om van de circulaire voordelen te profiteren. Daar-
bij verdicht het cluster zich. 

De biobased-industrie in 

de Rijn-Maas-Schelde 

Delta [8].
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107 miljard euro die alleen al in 2017 aan investeringen in wind- 
energie op land en zee samen werd uitgegeven volgens IRENA (het 
internationale hernieuwbare-energie-agentschap). De Europese 
offshore-windcapaciteit groeide in 2017 met 25 procent, waarbij 
omvangrijke Nederlandse parken nog in de pijplijn zitten.
In de achttien jaar tussen 1953 en 1970 groeiden de investeringen 
van het Nederlandse bedrijfsleven gemiddeld met ruim acht procent 
per jaar, waarna ze in de jaren zeventig en begin jaren tachtig tot 
stilstand kwamen. De zeer omvangrijke op aardolie gebaseerde 
haven- en industriecomplexen in ons land zijn in ruim anderhalf de-
cennium opgebouwd. Het moet daarmee mogelijk zijn om dit com-
plex in de komende drie decennia te herstructureren en klimaat- 
neutraal te maken. Door het snel goedkoper worden van duurzame 
technologie, de belangrijke rol die innovatie speelt te benadrukken 
en structureel vast te houden aan de heldere politieke doelen uit 
het akkoord van Parijs, moet dit mogelijk worden. De doelstellingen 
uit het ontwerp-Klimaatakkoord zijn daarmee haalbaar.
De Nederlandse havens zullen sneller dan voorzien uitgerust zijn 
met waterstoffabrieken, CO2-netwerken, bio-ethanol-, bio-naphta-, 
bio-LNG- en waste-to-chemical-fabrieken en omvangrijke com-
plexen gericht op bouw en onderhoud voor offshore wind. Ruim 
voor 2030 zullen de eerste nieuwe, duurzame investeringen op de 
huidige kolenterminals en op de eindeloze tankparken in de havens 
plaatsvinden.

Havenspecial

en de nu op straat voor een stringent klimaatbeleid protesteren-
de “Generatie Z” is doorslaggevend. Gaan zij massaal over op 
elektrische aangedreven deelauto’s – als ze al een rijbewijs wil-
len halen? Is vlees eten straks het nieuwe roken? Wordt slow 
fashion inderdaad het nieuwe normaal? Uiteindelijk zijn ook 
deze keuzes terug te zien in de performance van onze zee- 
havens.

Naast bovengenoemde thema’s om de CO2-productie in zeehavens 
terug te dringen, is er nog een grote hoeveelheid aanvullende mo-
gelijkheden, waaronder het terugdringen van de CO2-productie door 
de zeevaart, binnenvaart en het wegverkeer die de havens aan-
doen. Denk hierbij aan walstroom, (bio-)LNG en slow steaming. Een 
andere optie is het volop investeren in innovaties gericht op het ver-
groten van duurzaamheid. Het artikel van Maurice Jansen in deze 
zeehavenspecial geeft een indicatie van de innovatie-inspanningen 
in de Rotterdamse haven.

Haalbare kaart
De in de Nederlandse zeehavens gevestigde industrie heeft in de 
periode 2010-2015 22 miljard euro geïnvesteerd in voornamelijk fos-
siele industriële projecten. Eerder in dit artikel werd voor Rotterdam 
becijferd dat slechts elf procent is besteed aan biobased-productie-
capaciteit. Daarnaast investeerden de overige sectoren – vooral de 
logistiek – nog eens veertien miljard euro in de Nederlandse zee- 
havens. De publieke investeringen bleven met drie miljard in deze 
periode duidelijk achter. Publiek en privaat opgeteld werd in deze 
periode van zes jaar 39 miljard euro in de Nederlandse zeehavens 
geïnvesteerd: 6,5 miljard euro per jaar.
Een vergelijkbare impuls is nodig in duurzame investeringen, te be-
ginnen met investeringen in offshore wind. In de periode 2013-2016 
werd 25 miljard euro in offshore-wind geïnvesteerd – maar wereld-
wijd. Deze investeringen groeien snel, maar vallen in het niet bij de 
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Door T. IJzerman en L. van Tongeren

Froude viert lustrum met 
‘terugblik op toekomst’
Elk jaar neemt een van de bestuursleden van Scheepsbouwkundig Gezelschap 
“William Froude” (kortweg Froude) plaats in de redactie van SWZ|Maritime. Dit 
jaar is bijzonder voor SWZ|Maritime vanwege het honderdjarig bestaan van Het 
Schip, maar ook Froude viert dit jaar een lustrum. Met een Engelstalig verslag 
blikken we terug op het onlangs gehouden lustrumsymposium “Looking Back from 
2050” en daarnaast duiken we in de achtergrond van de studievereniging.

Maritiem onderwijs Thomas IJzerman is student Maritieme Techniek aan de TU 
Delft en voorzitter van S.G. “William Froude”. Hij schreef het 
Nederlandstalige deel van dit artikel. Lindert van Tongeren is 
eveneens student Maritieme Techniek aan de TU Delft en 
schreef het Engelstalige verslag van het symposium.

Einstein said: ‘Logic will get you from A to B, imagination will take 
you everywhere.’ And it is true. There we were, as committee,
orators and audience, looking back on the historic course of 
events that took us to 2050, captured in the beautiful drawing of 
Bob Alberts of Inkstrategy. The fact that mankind can infl uence
extensive processes as large as the atmosphere (global warming), 
was taken as a starting point.

At the Froude symposium “Looking Back from 2050”, which took 
place 19 February at LantarenVenster in Rotterdam, it became clear 
that between 9 and 11 billion people will walk this earth by 2050 and 
that mankind, as a species, has evolved to the extent that it is possi-
ble to affect major processes such as the climate. To get to this 
point, (young) professionals had to cooperate to be able to sustain 
the people on land and to create fl oating cities in a future proof 
world as was stressed in the opening speech by Pancras Dijk, Chief 
Editor of “De Ingenieur”. Moreover, it was all about making proper 
choices, as Leen Paape, professor Corporate Governance and 
chairman of the Nyenrode Corporate Governance Institute, showed 
in the development of accountable capitalism. 
In addition to having a nice day out, the committee had set three 
goals for the symposium: 
1. To reveal which maritime partners are involved in creating a fu-

ture proof maritime industry, in what way, and how they work 
together.

2. In doing so, the symposium was to stimulate cooperation.
3. To set an example by making the event waste free.
I think we succeeded and showed that collaboration in electrifi ca-
tion and robotisation/digitalisation is a prerequisite for achieving 
climate goals. Moreover, climate lessons cannot be ignored in driv-
ing the process of exploiting the sea. To quote Einstein again: ‘In-

sanity is doing the same thing over and over again and expecting 
different results.’

Society in 2050, What Could Change?
As chairman, Henk de Vries, CEO at Koninklijke De Vries Scheeps-
bouw, took up the challenge to guide the audience through a versa-
tile programme and, with his wit, amusing anecdotes and clever 
questions, he did an amazing job introducing the twenty orators. He 
also spoke about his own ambition for 2050; to deliver an electric-
powered luxury yacht in 2050, an ambition matching the story of Mr 
Paape about society in 2050. 
Mr Paape outlined a positively radical economic paradigm shift ex-
pelling the present business models in order to achieve the sustain-
able development goals of the UN. Alternatively, the shareholders 

Looking Back on ‘Looking Back from 2050’

The maritime sector in 2050 (by Bob Alberts, Inkstrategy).

39-43_Artikel05.indd   39 18-06-19   11:07



SWZ|MARITIME40

Maritiem onderwijs

will cooperate globally and multilaterally in a circular and energy 
efficient blockchain that will create long term value for all. The new 
paradigm will be stakeholder centred, and the blockchain will en-
sure the interests of societies are taken into account (accountable 
capitalism). Data is our own property and privacy is warranted. Ethi-
cal dilemmas and protocols for artificial intelligence are agreed 
upon and regulated. 
In this block chain, Mr Paape foresees a pitiful fate for maritime 
transport, as transport will shift from shipping to movements of re-
sources with hyperloops and drones, which will be used to manu-
facture products locally, in pooling factories by, perhaps, 3D print-
ing. Cruise ships and yachts will still exist in 2050 and infrastructure 
will mostly be based on public transportation between smart cities. 
Fortunately, ships have the advantage of the ancient law of Archi-
medes in that they can transport a lot at relatively low energy cost 
(as oppossed to trucks and planes). In addition, when local manu-
facturing increases, the bulk carrying sector will probably grow. Yet, 
Paape definitely has a point to doubt the sustainability of the con-
tainer market and other shipments of complete products. 

How Will Ships Be Powered in 2050?
How society will develop and what the role of the maritime sector 
will be, is speculation, but the common outlook is that it is predomi-
nantly electrified or at least free from greenhouse gas emissions. 
From the perspective of a citizen, Mr Paape thinks that thorium re-
actors will be commercially available and Dr Ir Klaas Visser, assis-
tant professor at the Delft University of Technology (TU Delft), 
agrees that the giants of the sea, such as the 30,000+ TEU container 
vessels, could be nuclear powered just as aircraft carriers. 
To expel greenhouse gas emissions, Dr Visser distinguishes three 
developments in the energy transition: 
• development of alternative fuels, such as synthetic, biological, 

nuclear and carbon free/neutral fuels; 
• development of alternative or modified energy converters, such 

as fuel cells, evolved internal combustion engines, nuclear sys-
tems and wind assisted propulsion systems; and 

• end-of-pipe elimination, such as scrubbers, selective catalytic 
reduction and carbon capture. 

In the ravages of time, end-of-pipe elimination will vanish, because 

carbon exhausts are expected to disappear. Furthermore, Dr Visser 
showed that alternative fuels per definition have a lower power 
density than diesel. He balanced different energy converters and, in 
his view, the H2 fuel cells are the most favourable. H2 fuel cells start 
up quickly, work on low temperatures and have a high power densi-
ty and good dynamic performance. Furthermore, the fuel cells pro-
duce low to zero noise, have a higher efficiency at part load, need 
less maintenance, and have a high reliability.

Our Points Go to…
Joost Kortleve, co-founder of Zepp Solutions, was probably glad to 
hear this, as he represented hydrogen as the alternative fuel of the 
future in a discussion panel chaired by Jan Hoegee, Director Ma-
rine & Offshore at Eekels Technology. On the other side of the table, 
Skoonboxes and ammonia were represented by Peter Paul van 
Voorst tot Voorst from Skoon Energy and Niels de Vries from C-Jobs 
respectively. To measure the influence of the discussion, the audi-
ence could specify their opinion by distributing points over four cat-
egories of alternative fuels: synthetic fuels, batteries, bio fuels, and 
fossil fuels. This was done before and after the discussion. 
The majority thought that synthetic fuels and batteries will dominate 
the market, but the discussion did have some influence. The first 
round had the following result: synthetic fuels reached a score of 38 
per cent, batteries 28 per cent, bio fuels 19 per cent and fossil fuels 
15 per cent. The second round, the numbers had altered to 45 per 
cent for synthetic fuels, 26 per cent for batteries, 15 per cent for fos-
sil fuels and 13 per cent for bio fuels. It was interesting to see that 
in the second vote, 15 per cent of the points still went to fossil fuels, 
and, thus, quite a few people thought that fossil fuels will still be in 
play in 2050. Finally, it was concluded that the suitability of an alter-
native fuel depends on the ship and its function, and thus, different 
alternative fuels will be applied side by side in 2050. 
A prerequisite for each of these alternative fuel systems to become 
reality, is that in the future enough electric energy has become 
available. Bob Meijer, Director at TKI Offshore Wind, in turn demon-
strated that there will be plenty in 2050. According to Mr Meijer, off-
shore wind can be the key to meet the ever growing energy demand 
towards 2050, and, with capacity increasing and technology ad-
vancing, costs will decrease. For this, he emphasised that ocean 

The possible energy 

transition towards 

2050 as presented by 

Jan Hoegee.
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ny interrogation of the audience. With input from the audience, 
Tammo Weeda then made an impression of what a ship will look like 
in 2050. Van Beek had also brought his student team from Portugal, 
who are developing ships with modular cargo holds like the locomo-
tive and wagons of a train. The advantage could be that berthing in 
harbours is not needed anymore as another train of cargo holds can 
be picked up very efficiently. 

Seascaping
As the ship of 2050 was illustrated, Joep Athmer, former Director 
Offshore at Van Oord, pleasantly chaired the last session of “Look-
ing Back from 2050” about seacaping the oceans. Mr Meijer, Olaf 
Waals (Manager Offshore at Marin), Jan van Kessel (Senior Engi-
neer Floating City Development at Blue21), and Han Lindeboom 
(Professor in Marine Ecology at Wageningen University) all fully 
agree on the need for a delicate exploitation of the sea. Mr Waals 
discussed the opportunities for artificial islands, which will probably 
first be exploited for the generation of energy and agriculture, and 
other industries. 
Building on this time line, Van Kessel spoke of the aspects of living 

Maritiem onderwijs

infrastructure has to be planned carefully. The speakers agrees it 
will already be possible to switch to electrically powered ships as 
early as 2025. So why do we hold off? According to Wieger Duurse-
ma, Fleet Development Manager at Wagenborg Shipping BV, ship 
owners are still reluctant to make a definitive move due to the ab-
sence of a long term political strategy that guarantees it is a sound 
investment. In other words, that they do not have to make more ex-
penses and change to yet another type of fuel when regulations 
change again. This does not imply that ship owners do not prepare 
for the energy transition. On the contrary, Mr Duursema clarified 
that Wagenborg is modernising and renewing its fleet and is devel-
oping and building modular, flexible ships that are easy to adapt to 
whatever alternative fuels system is prescribed in 2030. As a result, 
the company’s vessel Egbert Wagenborg won the KVNR Shipping 
Award in 2017. 

Autonomous Ship, or Not?
As electrification goes hand in hand with robotisation, the question 
remains to what extent ships will sail autonomously and what roll 
humans will play in their operation. This question was debated in 
the form of an intimate talk show, chaired by Mr De Vries, in inter-
action with the audience who responded to the question ‘Which 
kinds of tasks are carried out by seafarers today (2050)?’
Led by clever questions, Robert Hekkenberg, Associate Professor 
and Director of Studies BSc Marine Technology at TU Delft, and Erik 
Noordam from the Dutch Ministry of Defence discussed this topic 
both perceptively and empathetically. Both men think it is possible 
to implement autonomous vessels in 2050, although these should 
still be controlled by humans. For example, Mr Noordam questioned 
the desirability of autonomous destroyers that can make the deci-
sion of going into the highest defence mode on their own, while 
nowadays, no person in this world has ever made that call.
So, if ships will sail autonomously, what would they look like? Teus 
van Beek, General Manager Market Innovation at Wärtsilä, dis-
cussed all the characteristics that make a ship a ship through a fun-

The ship of 2050 

(by Tammo 

Weeda).
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at the same time recover and sustain wildlife and form a healthy en-
vironment. He illustrated, for example, that old oil platforms that are 
often removed, could better be given a new function as the endan-
gered Dutch oysters live beneath them. His hope is that the Nether-
lands will do a delicate job in exploiting the sea and, in doing so, 
gains a lot of understanding of the processes of the sea. In his view, 
the Netherlands can become the frontrunner in generating energy 
and farming on the sea.  

at sea in floating cities. The prospect is that coastal cities, such as 
Singapore, initially extend with floating neighbourhoods with devel-
opments continuing into fully floating cities on the oceans, which 
may already be seen by 2050.
Mr Lindeboom treated the ecological implications of exploiting the 
sea. He started by illustrating how humans currently bring harm to 
the North Sea bed and showed the complexity of reorganising the 
North Sea to integrate human constructions into the ecosystem that 

Dit jaar viert Froude het 115-jarig bestaan. Een hele prestatie, zelfs 
onder de studieverenigingen. Een blik op de geschiedenis.

Op 28 november 1810 werd William Froude geboren in het dorpje 
Dartington. Hoewel hij niet een van de notable people is volgens 
Wikipedia, was hij dat wel voor de maritieme industrie. Froude stu-
deerde in 1832 aan de universiteit van Oxford met first-class hon-
ours af in wiskunde. Daarna begon hij zijn loopbaan als civiel inge-
nieur voor de spoorwegen in Zuidoost-Engeland. Meer dan twee 
eeuwen later is Froude vooral in de maritieme sector een bekende 
naam door zijn bijdrage aan maritiem onderzoek, het naar hem ver-
noemde Froude-getal en de Delftse studievereniging S.G. “William 
Froude”. Dit collegejaar is bijzonder voor de studievereniging we-
gens het 23ste lustrum, ofwel het 115-jarig bestaan. Vergeleken met 
andere studieverenigingen is Froude redelijk oud. Toen het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap in 1903 werd opgericht aan de 
toen nog Polytechnische School bestonden er slechts vier andere 
studieverenigingen: Gezelschap Leeghwater (werktuigbouwkunde), 
het Technologisch Gezelschap (scheikunde/Molecular Science and 
Technology), de Mijnbouwkundige Vereeniging (mijnbouwkunde/
Applied Earth Sciences) en de Practische Studie (civiele techniek). 
Inmiddels zijn dit er vijftien, die de studenten van alle opleidingen op 
eigen manier vertegenwoordigen.

Lam handje?
Waar het tegenwoordig eigenlijk vanzelfsprekend is dat een nieuwe 

‘Froude’ heeft wat te vieren
opleiding ook een nieuwe studievereniging oplevert, was dit vroe-
ger heel anders. Bij de oprichting van Froude was zelfstandigheid 
van de studie scheepsbouwkunde een belangrijke drijfveer, want 
niet alle professoren van voornamelijk werktuigbouwkunde vonden 
dat noodzakelijk. Vlak na de oprichting op 17 november 1903 werd 
de eerste voorzitter Schippers dan ook bij een professor werktuig-
bouwkunde uitgenodigd om een verklaring af te leggen. De profes-
sor had er geen vertrouwen in dat er genoeg sprekers bij elkaar 
konden worden gehaald en maakte “William Froude” uit voor een 
doodgeboren kindje met een lam handje. 
Dat bleek een vergissing, want het ledenaantal groeide van dertien 
bij de oprichting tot 26 halverwege het eerste verenigingsjaar. Ook 
werden de eerste jaren gemiddeld al drie lezingen en drie excursies 
naar schepen of werven georganiseerd. De afstuderende Schippers 
kreeg een paar jaar later een nieuwe uitnodiging en een welge-
meend excuus: ‘U heeft het spel gewonnen!’
Inmiddels is dit proces enorm veranderd, zo was te zien bij een van 
de jongste studieverenigingen in Delft. Studievereniging Variscopic 
(klinische technologie) viert dit jaar haar eerste lustrum. Deze ver-
eniging werd in het eerste jaar van de opleiding klinische technolo-
gie opgericht en die opleiding was op haar beurt opgericht door een 
samenwerking van de TU Delft, het LUMC en het Erasmus MC, ofwel 
de Medical Delta. Deze groep deed gezamenlijk onderzoek en zag 
wel iets in een aparte studie, vergelijkbaar met technische genees-
kunde van de Universiteit Twente. Studie en bijbehorende studie-
vereniging ontstonden dus op initiatief van de onderwijsinstelling.

Bij het honderdjarig bestaan van studievereniging Scheepsbouw-
kundig Gezelschap “William Froude” werd een eeuwboek uit- 
gegeven. Het bevat verhalen vanaf 1903 en kijkt terug op de 
veranderingen in de loop der jaren. De foto op de pagina hierna 
komt uit het hoofdstuk “Altijd zoo geweescht” en gaat in op tradi-
ties van de vereniging. 

Het jacquet van de bestuursleden is eigenlijk niet alleen een traditie 
van Froude, maar van alle studieverenigingen in Delft. Het einde van 
deze bladzijde uit “Altijd zoo geweescht” is het begin van de uitleg 

Van bolhoeden en houtgerijpte Oorlam
die voorschrijft wanneer deze kleding wel en niet gedragen moet 
worden.

Hoog en bol
Wel echt een unieke traditie van Froude zijn de karakteristieke bol-
hoeden. Dit attribuut draagt het bestuur van Froude altijd met zich 
mee op excursies en bedrijfsbezoeken, gecombineerd met een an-
traciet driedelig bestuurspak. 
Deze bolhoeden hebben ook een verhaal. Vroeger droegen namelijk 
de bazen op de werf een bolhoed ter onderstreping van hun status. 
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Die hoeden waren dan wel voorzien van stalen binnenkappen ter 
bescherming tegen gloeiende klinknagels die “op onverklaarbare 
wijze” hun richting uitkwamen. 
Het bestuur van “William Froude” is al meer dan een eeuw herken-
baar aan deze bolhoeden. Leden, oud-leden en anderen die bekend 
zijn met Froude weten zo altijd meteen wie ze voor zich hebben. De 
hoeden worden al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw ge-
sponsord door Royal IHC als ze, door het vele gebruik, aan ver- 
vanging toe zijn. 

Geestrijke koffer
Naast de bolhoed wordt het excursiekoffertje als opvallend item 
meegedragen op excursies van ons gezelschap. Deze koffer kregen 
wij 12 september 1992 aangeboden op een studiereis naar Singa- 
pore, Indonesië en China. Sinds die tijd is de koffer de trouwe met-
gezel van de commissaris excursies. In de koffer zit een masker, dat 
de kwade geesten uit de fles Oorlam moet verjagen. Dit flesje Oor-
lam is het traditionele geschenk voor hen die iets bijzonders voor 
ons gezelschap hebben gedaan.

Beschermvrouweschap
Sommige tradities zijn niet zichtbaar voor mensen buiten de vereni-
ging. Studievereniging Froude is namelijk ook beschermvrouwe van 
de Audacia, een schip van Allseas. Omdat het bestuur van Froude 
jaarlijks wisselt, wordt het beschermvrouweschap elk jaar over- 
gedragen aan het nieuwe bestuur. Bij deze ceremonie is Allseas- 
directeur Edward Heerema, tevens een van de ereleden van de ver-

eniging, aanwezig om de ceremonie te leiden. Naast de twee wisse-
lende besturen worden ook de oude beschermvrouwen uitgenodigd. 
Het beschermvrouweschap brengt meer met zich mee dan alleen 
een ceremonie. In het bestuurshok hangen de clausule die het be-
schermvrouweschap bezegelt en “het vaatje” altijd binnen hand- 
bereik van de voorzitter. In dat vaatje van tien liter rijpt het vereni-
gingsdrankje “Oorlam” op hout en krijgt zo een zachte smaak. Daar-
naast is in het bestuurshok ook een plakkaat te vinden waar elk jaar 
het nieuwe bestuur zijn naam onder zet. 
Tradities hebben niet het eeuwige leven. Binnen Froude is een veel-
gehoorde spreuk: ‘Eén keer is toeval, twee keer is gewoonte, drie 
keer is traditie.’ Dat zorgt dat een vereniging met zo’n lange ge-
schiedenis enerzijds haar karakter behoudt, maar anderzijds ook 
met haar tijd meegaat en de continuïteit blijft waarborgen als leve-
rancier van maritieme ingenieurs.

Het vaatje en het zilveren plakkaat met de besturen 102 tot en met 115 die het beschermvrouweschap 

van de Audacia bezegelen.

De kenmerkende 

bolhoeden van 

het bestuur van 

Froude. Aan de 

kaartjes in de 

hoed is te zien 

hoeveel 

generaties de 

specifieke 

bolhoed meegaat.

Bladzijde uit het eeuwboek van S.G. “William Froude”.
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Door H.S. Klos

Brandstofverbruik is bepalend 
voor concurrentiepositie 
HFO in drie jaar van 175 naar 440 dollar, 
LSFO van 390 naar 673 dollar

De huidige brandstofprijzen, prijsstijgingen die mogelijk nog volgen en de 
onzekerheden rond de brandstoffen van de toekomst maken het brandstofverbruik van 
schepen zeer actueel. De een meet dat met sensoren, de ander zet geen voet aan boord, 
maar volgt schip en bemanning virtueel en gemodelleerd met een “digital twin”. Dan 
hebben we het over het drie jaar oude We4Sea in Delft. De “twin” voorspelt wat het 
schip kan presteren en geeft een seintje als dat afwijkt van de praktijk.

Schip & milieu

 Hoogte en

richting van de 

zeegang zijn 

sterk bepalend 

voor het brand-

stofverbruik

(illustratie

We4Sea).

Dan Veen (45) en Michiel Katgert waren de oprichters en het bedrijf 
telt nu tien vaste en fl exibele medewerkers, die een vooral Noord-
west-Europese klantenkring bedienen. Veen kent ook Gaby Steen-
tjes, over wiens onderzoek bij Flinter dit blad in juli/augustus vorig 
jaar schreef. Diens bewering dat ‘een bewuste bemanning tot dertig 
procent kan besparen’ deed her en der wenkbrauwen fronsen. 

Veen: ‘Dertig procent is wellicht haalbaar, maar dan moet je echt 
fl ink langzamer gaan varen. Uit onze praktijk blijken besparingen tot 
twintig procent haalbaar. Goed omgaan met het weer kan vijf tot 
tien procent schelen, een schone romp en kleine technische aan-
passingen kunnen daar tien tot twintig procent aan toevoegen.’
‘Zo hebben we een klant met vijf identieke schepen, waarvan er vier 
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Sander Klos is freelance maritiem journalist en  
redactielid van SWZ|Maritime.

slechts enkele procenten afwijken van onze voorspelling. Het vijfde 
zat er na een half jaar meten echter negentien procent boven. En 
ons systeem kan alle (drog)redenen achterhalen en uitsluiten.’
Nauwkeurige vergelijking wees uit dat het minder presterende 
schip als enige van de vijf geen antifouling had en dus sneller aan-
groeide. ‘Onze klant had zo’n verschil nooit voor mogelijk gehouden. 
Bij een andere klant verbeterde het brandstofverbruik met achttien 
procent door regelmatig cleanen van de romp. Dat vijfde schip krijgt 
dit jaar trouwens ook antifouling en volgens mij verdient de eige-
naar dat binnen een jaar terug.’
Hij benadrukt dat het systeem geen negatief oordeel geeft over be-
manning of technisch management. ‘Beide klanten die ik noemde 
zorgden goed voor hun schepen. Het zit ‘m vaak in heel menselijk 
gedrag en dingen die er geleidelijk in sluipen.’ 

Brandstof als concurrentiefactor
We4Sea ontstond vanuit de actualiteit van een brandstofmarkt die 
wereldwijd en ongewoon snel verandert onder invloed van klimaat-
regelgeving. ‘Michiel en ik kenden elkaar van TNO, waar ik voor 
Maritiem & Offshore onderzoeksprojecten opzette en hij het onder-
zoek uitvoerde. We deden samen een paar projecten en één ervan 
ging over gebruik van big data voor verbetering van de efficiëntie. 
Zo kwamen we ook in contact met Steentjes en zijn onderzoek in 
samenwerking met Flinter.’
‘Er zat heel wat regelgeving in de pijplijn rond SECA’s (Sulphur Emis-
sion Control Areas, red.), laagzwavelige brandstof en MRV (Moni- 

toring, Reporting and Verification, red.) en dat zou het voor bedrij-
ven interessanter maken om het beter te doen dan de rest. Iedereen 
praatte met fabrikanten van meetapparatuur, maar die gaven geen 
garanties. Bij TNO begon toen een proef op basis van een model dat 
rekende aan de energie die een schip nodig heeft. We kozen de 
kop-en-kontboot Nordic Erica als voorbeeld en stopten haar hele 
energiehuishouding in een digitaal simulatiemodel en combineer-
den dat met haar operationele profiel, zoals diepgang en snelheid. 
Key performance indicator daarbij is het brandstofverbruik per mijl.’

Speciale modellen
Naast dat algemene model kwamen er speciale voor onder meer 
warmteterugwinning en active front end. Daarbij zorgt een elektro-
technisch apparaatje bij een verlaagd toerental van de hoofdmotor 
dat de output van de asgenerator op het benodigde minimum van 50 
tot 60 Hertz blijft.
‘Bij Flinter bleek dat de schepen bijna honderd procent van de tijd 
langzamer voeren dan hun ontwerpsnelheid, waarop wel alles aan 
boord is uitgelegd. Maar door veranderingen in de economie en het 
denken over het milieu kan dat veranderen. Grote containerschepen 
werden ontworpen op 20 à 22 knopen, coasters op 15 à 16 knopen, 
ofwel de kruissnelheid plus een bepaalde veiligheidsmarge. De mo-
tor draait optimaal op tachtig procent van het vermogen; dat levert 
het laagste verbruik per kW en de motor gaat langer mee. Daarbij 
weeg je altijd af tussen meer slijtage door hogere toerentallen en 
meer vervuiling bij te weinig toeren.’

 Veen: 

‘Besparingen tot 

twintig procent in 

brandstofkosten 

zijn haalbaar.’ 

We4Sea huist in 

de buurt van de 

TU Delft (foto 

Sander Klos).
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moet een schip overschakelen van zware stookolie van 440 dollar 
per ton op gasolie of laagzwavelige olie van 673 dollar per ton.
Verder heb je bij overschakeling allerlei apparatuur voor de voor-
behandeling van HFO (“zwarte pindakaas”) niet meer nodig. Sterker 
nog, in het kader van de carriage ban, mag je die HFO niet meer aan 
boord hebben als je geen scrubber hebt. Je krijgt dus een plotselin-
ge en zeer snelle instorting van de HFO-markt en de IMO lijkt niet 
bereid tot een overgangsperiode.’
‘Voor bedrijven die honderden schepen charteren levert dat echt 
signifi cante kostenverschillen op. Miljarden. Dus dit is, bijna over-
night, een van de grootste verschuivingen in de zeevaart ooit. Het 
moet blijken of de hogere transportkosten zijn door te berekenen in 
het product.’
Overigens zijn de bezitters van een scrubber nog niet uit de brand, 
want sommige havens en gebieden vinden de open loop-versie, 
waarbij het waswater van de uitlaatgassen overboord gaat, niet in 
de haak. Veen: ‘Ik kan me er iets bij voorstellen dat als je bepaalde 
stoffen niet in de lucht wilt hebben, je ze ook niet in het havenwater 
pompt.’ Het is ook een investeringsvraagstuk, want een scrubber 
kost één tot drie miljoen euro per schip en installatie in de schoor-
steen vraagt ook het nodige extra leidingwerk op een plek die de 
stabiliteit niet direct verbetert. Bovendien verhoogt de wasinstalla-
tie het energiegebruik. Op coasters lijkt de terugverdientijd lastig, 
maar grotere schepen die veel varen en nog de nodige jaren in de 
vloot blijven, zijn een rekensom waard.

Bewustzijn groeit
‘Gezien alle veranderingen wil de klant de brandstofkosten kunnen 
managen,’ stelt Veen. ‘In het verleden ging meer aandacht uit naar 
kosten van de bemanning en goede momenten om een schip te ver-
kopen, zeker als de charteraar de brandstofkosten betaalde, maar 
door de huidige prijzen maakt brandstof zestig à zeventig procent 

Schip & milieu

Prijzen stijgen steil
In het dagelijks leven van Veen en soortgelijke bedrijven spelen 
brandstofprijzen een hoofdrol. Hij zoekt even een site op
(shipandbunker.com). ‘Zware stookolie (HFO) kostte 1 april 2016 175 
dollar per ton, nu 440 dollar. Laagzwavelig (LSFO) steeg in diezelfde 
periode van 390 naar 673 dollar per ton. Drie jaar geleden waren er 
nauwelijks regels, nu is laagzwavelig (0,1 en 0,5 procent) vanaf 1 
januari 2020 de norm. Ook voor de Middellandse Zee lijkt een beper-
king van 0,5 naar 0,1 procent een kwestie van tijd.’
Hij is zich ook bewust van de mening aan de wal. ‘Het wringt als je 
milieuzones voor dieselauto’s in Amsterdam en Rotterdam instelt, 
terwijl de haven wel grote en vervuilende cruiseschepen ontvangt.’
Eigenaren en charteraars willen misschien ook wel beter, maar lo-
pen bijvoorbeeld bij nabehandeling tegen levertijden van scrubbers 
aan. ‘Er zijn eind dit jaar zo’n 2000 schepen met scrubbers op een 
wereldvloot van 80.000. De investering loont, want zonder scrubber 

Wat doen je installaties?
Als je van big data wilt profi teren, moet je er wel over kunnen 
beschikken. Veen: ’Het gaat vooral om het recht van gebruik. En 
daar moet je wel even over nadenken, want niet iedere reder 
krijgt alle data van zijn motorleverancier. Dus vraag je je af of je 
bij de data van de elektronische kaart en van de voyage data re-
corder kunt. Van die laatste heeft elk schip er verplicht één aan 
boord, maar 99,9 procent van die data wordt nooit gebruikt. 
Hoogstens bij calamiteiten om te bepalen wat tien minuten voor 
een aanvaring gebeurde. Na dertig dagen worden al die gege-
vens overschreven en dat is zonde, want ze zijn van hoge kwali-
teit.’

Op het dashboard volgt We4Sea schepen op 

hun routes. Rechts op het scherm normale 

waarden in grijs en afwijkende in oranje of 

rood (illustratie We4Sea).
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zaak”). De aandacht voor gedragsverandering aan boord staat nog 
in de kinderschoenen, maar je kunt je als gezagvoerder toch ook 
niet voorstellen dat je eens per 24 uur je e-mails kunt binnenhalen? 
Toch blijft het een hele verandering. Je was voorheen aan boord 
eigen baas wanneer je wegvoer, maar de hoge brandstofkosten
vragen gewoon om meer greep op wat er na vertrek gebeurt.’

Abonnementsstructuur
We4Sea werkt met abonnementen. ‘Een basisabonnement kost vijf 
euro per schip per dag. Daarvoor geven wij jaarlijks een in de EU 
verplichte verklaring over de CO2-uitstoot. Ook maken wij op basis 
van een overzicht van alle reizen een rapport over de reizen binnen 
de EU. Tevens houden wij de gegevens voor het “Data Collecting 
System” van de IMO bij. Daarbij houden we alleen het brandstof-
verbruik bij. Moeten we ook adviezen koppelen aan die cijfers, dan 
kunnen de abonnementskosten oplopen tot twaalf euro per schip 
per dag.’
Regelmatig heeft het bedrijf afstudeerders. ‘We hadden in 2018 ie-
mand die (op basis van historische data) de effecten van scrubbers 
op verbruik, emissies en businesscase geautomatiseerd berekende. 
Nu kijken studenten van de Rotterdam Business School naar nieu-
we businessmodellen voor scheepsdata in de fi nanciële sector.’

Schip & milieu

van de operationele kosten uit. Dat vraagt om een brandstof-
strategie en vooruitkijken naar technische aanpassingen en nieuwe 
brandstoffen als LNG en methanol. Windondersteuning heeft nog 
weinig aandacht, net zo min als ideeën rond luchtbellen onder de 
romp, kites, zonnecellen en batterijboxen. Wat je nodig hebt zijn een 
prijsprikkel en strengere regels. Samen zorgen die voor een econo-
mische prikkel, die markten in een bepaalde richting dwingt.’
Ook banken zijn nadrukkelijk aanwezig in de scheepvaartmarkt. 
‘Banken als ABN Amro, NIBC, Rabobank en ING willen meer inzicht 
in de carbon footprint van gefi nancierde objecten en voeren een 
duurzaamheidsbeleid waarin windenergie en zuinige schepen goed 
passen. Dat is stap één. Vervolgens willen ze kunnen sturen in zuini-
ger varen en gebruik van alternatieve brandstoffen. Dat kan door 
aanpassingen aan de schepen, maar ook door de operationele aan-
pak.’

Meekijken
Veen brengt op zijn laptop een dashboard tevoorschijn, waarop via 
de satelliet en met toevoeging van weersgegevens een schip wordt 
gevolgd op een oceaanoversteek. De kleuren groen, oranje en rood 
geven aan in hoeverre het schip voldoet aan de simulatieverwach-
tingen. Veen zoomt in op een rood “sein” en ziet dat het schip in een 
6 tot 7 Beaufort zit met golven tot vier meter. ‘Misschien zou een iets 
lagere snelheid het verbruik verbeteren, maar dat slechte weer is 
een gegeven.’
Waar de gezagvoerder dagelijks een noon report uitbrengt aan kan-
toor, kan We4Sea elk kwartier actuele gegevens ophoesten. Voor-
alsnog is het dashboard alleen aan de wal te zien en niet voor de 
gezagvoerder. Dat kan een gevoel van big brother is watching you 
opleveren. ‘Sommige gezagvoerders vinden het prettig dat kantoor 
reageert op hun rapportages (“dat deden ze vroeger nooit”) en 
soms zet de bemanning de AIS-track even uit (“technische oor-

Summary
Rules and regulations following concerns about climate change 
have a lot of impact on the worldwide fuel market for shipping. 
Cleaning of exhaust gasses, lowering fuel consumption and
monitoring a ship’s behaviour at sea are becoming everyday 
business. Some monitor the ships with sensors, but the young 
Dutch company We4Sea uses a “digital twin”.

Detailinformatie over wat zich aan boord 

afspeelt met als belangrijkste factor het 

actuele verbruik per mijl (illustratie We4Sea).

44-47_Artikel04.indd   47 18-06-19   10:28



SWZ|MARITIME48

In dit geval, waarbij de twee motoren door een „Vulcan” 
overbrenging elastisch met elkaar gekoppeld zijn, kan de brand- 
stofverstelling bij een uitw ijk ing van ca. 150 van den eenen ten 
opzichte van den anderen motor zeer gering zijn, omdat alleen 
de motor versneld behoeft te worden, waarbij de „Vulcan” 
koppeling iets meer slipt dan normaal.

Bij dubbelschroefschepen echter moet mede de geheele as
leiding en de schroef versneld worden, zoodat de brandstof- 
verstelling daarbij grooter zal moeten zijn.

Het is wel duidelijk, dat de overbrenging van de beweging 
der differentiaalas naar de brandstofregeling niet uitsluitend

langs eïectrischen weg, als hiervoren beschreven, behoeft te ge
schieden. Aan boord is ook olie en lucht onder druk beschikbaar 
en het zal dan geheel van de opstelling der brandstofregeling 
van de hoofdmachine afhangen, welk medium het meest ge
schikt is. In het algemeen kan gezegd worden, dat de schuif of 
de klepjes voor den olie- of luchtservomotor direct met de 
regelas van het differentiaal gekoppeld worden, terwijl men den 
servomotor zelf op een gunstige plaats in het brandstofregel- 
mechanisme schakelt.

Het geheel is eenvoudig en leent zich er goed toe op bestaande 
motoren te worden aangebracht.

DE NOOD VAN DE ROTTERDAMSCHE HAVEN
De strijd van de Rotterdamsche haven tegen de bevoor- 

rechtingen van buitenlandsche concurrenten door middel van 
protectionistische maatregelen der eigen regeeringen is van 
heroïsch langzamerhand dramatisch geworden. Ook de trag i
sche kant ontbreekt niet, daar verschillende maatregelen van 
de Nederlandsche regeering ten gunste van den boerenstand 
medebrachten, dat de invoeren van vele producten en artikelen 
werden besnoeid, zoo al niet belemmerd.

Het drama ontwikkelt zich, omdat bij de onmacht der 
bedrijven tot verdere „aanpassing” aan de buitenlandsche 
concurrentie, ook de gemeente door de economische en mis
schien ook wel door nog andere omstandigheden in de volslagen 
onmogelijkheid verkeert, de erkend noodige hulp te verleenen 
door verlaging harerzijds van de havenlasten.

In de eerste weken van dit jaar is de toestand toegespitst niet 
alleen, maar ook nog wanhopig verward geworden, met het 
gevolg natuurlijk, dat er absoluut niets gebeurt. Bovendien 
zal er ook niets kunnen gebeuren, omdat de gemeente, die 
hopeloos aan den grond zit, met de regeering, die, zelf in be
narde omstandigheden, nog onvoldaan is over de financieele 
gestie van het gemeentebestuur, vangballetje speelt met het 
levensbelang van de Rotterdamsche haven. Het zou voor een 
bijzonder aangelegd mensch haast komisch kunnen heeten, 
zooals men over en weer schuilevinkje speelt met woorden, als 
niet zoo eminent groot belang — ook voor het economisch 
welvaren van het geheele land — bij dit alles betrokken was.

Bij herhaling is in dit blad reeds de aandacht gevestigd op 
de wanhopige positie, waarin de. Nederlandsche zeehavens ge
drongen zijn door de bekende maatregelen van de Belgische 
regeering ten faveure van Antwerpen, waarvan de invloed vele 
malen scherper werd ondervonden door de devaluatie van den 
Belga. Evenzeer zijn gemeengoed geworden de drie wenschen, 
door het bedrijfsleven in de Nederlandsche zeehavens gefor
muleerd, welker vervulling door de regeering het mogelijk zou 
maken, dat wederom op gezond-economische basis de in ter
nationale concurrentie werd tegemoet getreden door koopman
schap, beleid en service.

Van deze drie wenschen: verlaging van de zeeloodsgelden, 
toekenning van Rijnvaartpremies en verlaging van de haven- 
kosten, is alleen de eerste door de regeering ingew illigd en 
voor het overige hulde zij zich in ondoorgrondelijke nevelen. 
Telkens scheen men op het punt, dat de onvermoeide actie het 
wolkendek zou doen scheuren en bij verschillende gelegenheden 
zijn van regeeringswege en door enkele ministers zelfstandig 
toespelingen gedaan, welke de verwachting wettigden, dat aan 
de sobere en zelfs met zeer matige financieele offers voor 
’s rijks schatkist te vervullen overgebleven wenschen zou wor
den voldaan. Maar even hardnekkig werd het rookgordijn 
telkens weer verzwaard!

Tot welk bedrijf het drama thans is genaderd, kan men 
moeilijk aangeven, maar wel is zeker, dat de crisis acuut is 
geworden, al moet dadelijk worden vastgelegd, dat de finan
cieele positie der gemeente thans het middelpunt vormt. On
verbrekelijk natuurlijk is daarmede het havenbelang verbonden 
en op dit punt verkeert men nog steeds in het ongewisse.

Nu heeft de voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Rotterdam in zijn Nieuwjaarsrede een opzien
barende mededeeling gedaan over de inzichten van öf den 
Minister van Financiën, of van de regeering. Met nadruk toch 
verklaarde hij, dat bij een audiëntie in Den Haag, aan het 
bestuur van de Kamer verleend, was meegedeeld, dat Rotter
dam op den financieelen steun der regeering kon rekenen voor 
een vergoeding van de uitgaven met de verlaging van de haven- 
kosten, als de gemeente tevoren bevredigende bezuinigingen 
had doorgevoerd. Deze uiterst belangrijke verklaring was 
natuurlijk onmiddellijk in November al doorgegeven aan den 
directeur van, het gemeentelijk havenbedrijf.

Deze onthulling, verrassend in haar draagwijdte, werd ont
stellend toen de burgemeester van Rotterdam in zijn Nieuw
jaarsrede, welke later gehouden werd, met geen enkel woord 
van deze aangelegenheid melding maakte.

N atuurlijk bleef zulks niet onopgemerkt en er ontstond een 
heftige beroering zoowel in de kringen van de belanghebben
den als in den gemeenteraad. Tot helderheid is men nog niet 
gekomen en de regeering staat daar zelf ook schuld aan: heeft 
niet de minister-president nadrukkelijk gezegd, toen hij de 
verlaging van de havenkosten een voor ‘de gemeente interne 
aangelegenheid noemde, die buiten de regeering omging, dat 
de gemeente door zulk een eventueelen maatregel in aan
merking kwam voor geldelijken steun uit ’s rijks schatkist ter 
leniging van het daardoor ontstane verlies? Men wist niet meer, 
waaraan zich te houden en het gemeentebestuur verklaarde 
geen enkele officieele mededeeling uit Den Haag te hebben 
ontvangen!

Bij wien nu de schuld lig t? Verschuilt het gemeentebestuur, 
omdat ingrijpende bezuiniging vooraf moet gaan aan den 
noodigen maatregel, zich achter woorden of heeft een minister 
(van financiën) zich tegenover het bestuur van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam wat te vrij uitge
sproken? De verantwoordelijkheid voor het pijnlijke „af
schuwelijke misverstand” is nog niet bepaald en inmiddels 
gebeurt er natuurlijk niets om in den dringenden nood van 
Rotterdam (en met Rotterdam natuurlijk ook gelijktijdig voor 
Amsterdam!) te voorzien.

Wel is er wat meer licht geschonken in de duisternis, maar 
een hoopvol verschiet is daardoor nog niet zichtbaar geworden. 
Burg. en Weth. van Rotterdam leggen thans aan den gemeente
raad stukken over, waarin zij meedeelen, op de bovenvermelde

Niks nieuws onder de zon?

Uit Schip en 

Werf, februari 

1936.

Door ir. H. Boonstra

100 jaar Het Schip
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uitlating van den minister-president van begin November 193 5 
op 15 November aan de regeering te hebben geschreven, dat 
de kwestie zoo toch niet zuiver wordt gesteld. Immers worden 
de compensaties niet gevraagd tot het wegnemen van gevolgen 
van besluiten door het gemeentebestuur genomen, doch wegens 
hetgeen de regeering in het belang van de Nederlandsche wel
vaart meent te moeten doen. Rotterdam heeft het tot voor 
kort met haar plaatselijke middelen geheel alleen tegen de 
buitenlandsche regeeringspolitiek moeten opnemen. Haar schuld 
is voor bijna een derde deel aangegaan voor doeleinden, die het 
nationaal belang hebben gediend; dit heeft Rotterdam met 
groote opofferingen gedaan. Zij heeft daarmede, zoo schreven 
Burg. en Weth., reeds in vroegere jaren getoond een nationaal 
verantwoordelijkheidsbesef, waarop de regeering geen beroep 
mag doen, nu zij, het bedrijfsleven in andere gemeenten hel
pende en die gemeenten indirect steunende, het Rotterdamsche 
bedrijfsleven en daarmede aan Rotterdam schade toebrengt. 
Voorts zeiden Burg. en Weth., dat het bedrijfsleven thans 
beseft, dat de gemeente, na al hetgeen zij heeft gedaan, niet 
bovendien nog middelen ter beschikking kan stellen om den 
invloed van maatregelen der Nederlandsche regeering te neu- 
traliseeren. Toch is het zeker, dat zoolang deze compensaties 
door vermindering van tarieven en pachten als middel tegen 
de monetaire maatregelen van het buitenland niet worden 
gegeven, het bedrijfsleven nog verder zal verkommeren. De

gemeente, die ten gevolge van de te laat getroffen regeling van 
de crisisuitgaven noodlijdend is geworden, kan echter geen 
middelen ter beschikking stellen om het bedrijfsleven in ver
band met regeeringsmaatregelen tegemoet te komen.

Deze conclusie van Burg. en Weth. van Rotterdam in een 
gedrukt stuk aan den gemeenteraad zal wel door iedereen 
onderschreven kunnen worden. Maar toch ontkomt men niet 
aan den indruk, dat B. en W. meer hun kracht zoeken in een 
schriftelijke gedachtenwisseling met Den Haag dan het onschat
bare voordeel inzien van een mondeling gesprek, waarin aan de 
eene zijde beraamde bezuinigingen worden voorgesteld en aan 
den anderen kant da a rteg en ov er  eventueele wenschen geuit.

Het nut van' overleg, oog in oog, is nog steeds een geheim 
voor B. en W. van Rotterdam, die vast schijnen te willen 
houden aan schriftelijke eischen der regeering om daardoor hun 
noodtoestand te bewijzen!

Zoo staan op het oogenblik de zaken, die wel volkomen 
wettigen om te spreken over het Rotterdamsche drama. Met 
algemeene belangstelling zal men de ontknooping — moge 
deze een „happy end” worden! — ook elders tegemoet zien, 
want in zijn strijd ten deze voor het eigen bestaan kan Rotter
dam een beslissing uitlokken tevens voor de andere Neder
landsche zeehavens en bovendien voor een machtig economisch 
belang van het geheele land.

R.

JAPAN EN MANSJOEKWO
De economische en industrieele ontwikkeling van Japan 

staat de laatste jaren in het brandpunt der belangstelling. Tal 
van boekwerken over Japan zien het licht en zijn „good sellers”. 
Verwondering kan dit niet wekken. De schier phenomenale 
snelheid, waarmede Japan eerst gegroeid is tot groote mogend
heid, om vervolgens ondanks zijn gebrek aan grondstoffen 
de huisnijverheid en industrie te ontwikkelen en zijn buiten- 
landschen handel uit te breiden, dit alles verdient meer dan 
oppervlakkige studie. Immers kan men Japan’s prestaties eerst 
dan op de juiste waarde schatten, indien men de verhoudingen 
daar te lande, die fundamenteel verschillen van die welke naar 
Europeesche begrippen de eenig juiste zijn, met meer kennis 
van zaken vermag te beoordeelen dan tot voor kort het geval 
was. Het is de verdienste van verschillende schrijvers, dat zij 
op volkomen objectieve wijze, aan de hand van eigen onder
zoek, de verhoudingen in Japan geschetst en daaraan meerdere 
bekendheid hebben gegeven. Het zou mij te ver voeren indien 
ik uitvoerig zou stilstaan bij de arbeidsverhoudingen, de even 
nauwe als vruchtbare samenwerking tusschen huisnijverheid 
en grootbedrijf, de levensomstandigheden e. t. q. Een beknopt 
overzicht van Japan’s buitenlandschen handel in het afgeloopen 
jaar toont duidelijk aan, dat handelsbeweging en industrieele 
ontwikkeling nog steeds een stijgende lijn volgen. In 193 5 
toch werd het Japansch ideaal, t. w. het verkrijgen van een 
actieve handelsbalans, verwezenlijkt. Bedroeg de waarde van 
den in voer 2472 millioen yen, de uitvoer steeg in het afge
loopen jaar tot 2499 millioen. Vergeleken met het jaar tevoren 
toont de uitvoer een stijging van 15 °/o, de invoer een ver
meerdering van 8,3 %, terwijl de gezamenlijke buitenlandsche 
handel een vooruitgang van 11,6 % kon boeken. Zooals ge
bruikelijk was de handelsbalans per ultimo Juni j.1. vrij sterk 
passief. Het invoersaldo over de eerste zes maanden bedroeg niet 
minder dan 170 millioen yen. Eind October was het beeld 
geheel gewijzigd; het passief saldo der handelsbalans was ver
dwenen en had plaats gemaakt voor een uitvoeroverschot van

12 millioen yen. Ook ditmaal waren er pessimisten, die be
weerden dat dit resultaat voor een groot deel te danken was 
aan het terugloopen der aankoopen van ruwe katoen, waarin 
dan gedurende de beide laatste maanden zou moeten worden 
voorzien. Anderen waren van meening, dat door de depreciatie 
van den yen Japan eenerzijds zijn invoer veel te duur moet 
betalen en dat de depreciatie en de lage loonen anderzijds tot 
gevolg hebben, dat de buitenlandsche kooper te veel waar voor 
zijn geld krijgt. De feiten hebben hen in het ongelijk gesteld. 
De constellatie in Japan brengt trouwens mede, dat dit land 
vooralsnog zéér goedkoop kan produceeren, terwijl de nood
zakelijkheid, om tot eiken prijs den afzet niet slechts te hand
haven, maar zooveel mogelijk te vergrooten, een machtigen 
stimulans vormt.

Gedurende het afgeloopen jaar hebben zoowel Engeland als 
de Vereenigde Staten gewedijverd om elkander bij den afzet 
van machinerieën de loef af te steken. De toenemende im
port — kwantitatief en uit een oogpunt van verscheidenheid — 
blijkt uit de waarde, die van 51 millioen yen gedurende de 
eerste negen maanden van 193 3 tot rond 79 millioen yen in het
zelfde tijdvak van 193 5 is gestegen. Als gevolg van de rivali
teit tusschen beide landen heeft Duitschland, welks handels
relaties met Japan van groote beteekenis zijn en dat in 1934 
zijn uitvoer van machinerieën naar dat land aanzienlijk wist 
uit te breiden, gedurende het afgeloopen jaar wederom krachtige 
concurrentie van Amerikaansche zijde ondervonden. De ver
meerdering van den invoer van machinerieën in 193 5 is u it
sluitend aan Amerika en Duitschland ten goede gekomen. 
Engeland’s uitvoer bedroeg niet veel meer dan de helft van 
dien van Amerika! Het merkwaardigst is echter, dat Japan zijn 
eigen uitvoer van machinerieën krachtig heeft weten uit te 
breiden. Vergeleken met de eerste negen maanden van 1933, 
toen de waarde van Japan’s uitvoer van machinerieën slechts 
17 millioen yen bedroeg, bracht het overeenkomstig tijdvak 
van 193 5 een stijging van niet minder dan 26 millioen yen!

Havens en havenbedrijven gelegen in dezelfde regio beschouwen elkaar (uiteraard) 
als concurrenten, terwijl havens in verschillende regio’s en zeker op verschillende 
continenten prima met elkaar kunnen samenwerken, want goederen worden van 
haven naar haven getransporteerd. Voor onze regio zijn uiteraard de havens van 
Rotterdam en Antwerpen, gelegen in verschillende landen op nauwelijks meer dan 
100 kilometer afstand, concurrenten bij uitstek.

Daarom is het interessant en hier en daar vermakelijk (als het niet 
zo’n beroerde tijd was geweest) bijgaand redactioneel artikel uit 
Schip en Werf van 1936 te lezen. Volgens de schrijver worden 
buitenlandse havens (er wordt vooral gedoeld op Antwerpen) door 
protectionistische maatregelen bevoorrecht en er komt nog bij dat 
de Belgische overheid de nationale munt, de Belga (tussen 1924 en 
1944 de Belgische munteenheid, gelijk aan vijf Belgische frank) had 
gedevalueerd. En dat terwijl de Nederlandse regering de invoer van 
bijvoorbeeld landbouwproducten besnoeide en soms belemmerde 
om de eigen boeren te beschermen; weer een tegenvaller voor onze 
havens. 
Het heeft voor een redacteur van een Nederlands blad echter wei-
nig zin de Belgische overheid ter verantwoording te roepen. De pij-
len worden dus gericht op de regering in Den Haag en het college 
van burgemeester en wethouders van Rotterdam. Afspraken en ver-
meende toezeggingen worden niet nagekomen en rookgordijnen 
worden verzwaard, maar een armlastige gemeente en een rijks-
schatkist waarvan de bodem in zicht is, bieden weinig hoop op de 
noodzakelijke verlaging van de lasten. Het is kommer en kwel.
Al met al een interessant en leerzaam artikel in deze tijd van
Trumpisme, Brexit en de opkomst van Forum voor Democratie.

100 jaar ‘Het Schip’
Ons blad SWZ|Maritime is de voortzetting van diverse Neder-
landse maritieme tijdschriften uit de afgelopen decennia. Een 
van de belangrijkste voorlopers is het tijdschrift “Het Schip”, op-
gericht in 1919, dus 100 jaar geleden. Alle reden dus om dit jaar 
in alle nummers kort de geschiedenis te belichten. De redactie 
wil dat doen door maandelijks aandacht te besteden aan een
artikel uit een van de oude nummers en, waar dat mogelijk is, 
verband met problematiek in de huidige tijd te leggen.

Hotze Boonstra is gepensioneerd als universitair
hoofddocent aan de TU Delft en oud-hoofdredacteur
van SWZ|Maritime.
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An MOB Event Always Requires Quick Action
Mars Report No. 319

Crew Member Dies while Taking 
Draughts: Mars 201931
Edited from offi cial TSB (Canada) report 
M17C0232
A small general cargo vessel, docked star-
board side to in a river port, was preparing to 
load nickel concentrate. Before loading be-
gan, port state authorities inspected the ves-
sel as per regulations for loading concen-
trates. An independent draught surveyor also 
boarded to conduct an initial draught survey 
before loading began. 
Under his supervision, some crew descended 
the rope ladder (“Jacob’s ladder”) to take the 
draughts amidships. (A Jacob’s ladder or 
monkey ladder is a fl exible hanging ladder 
composed of vertical rope or chain and hori-
zontal wooden or metal rungs of lightweight 
construction. In this case, the crew descend-
ed the ladder to take the draught, because the 
draught surveyor was not permitted by his 
employer to use such a ladder.) Soon after the 
survey, the loading of the concentrate began.
After about fourteen hours of loading, and 
now in darkness, the duty deck offi cer was 
tasked with taking the draughts. He disem-
barked on the dock and took the three inboard 
draughts, reporting these via VHF radio to the 
vessel’s cargo offi cer. He then proceeded to 

take the outboard amidships draughts, de-
scending the same Jacob’s ladder, which was 
still rigged amidships on the port side from the 
morning’s draught survey.
The vessel’s cargo offi cer tried to contact the 
deck offi cer several times via VHF radio, but 
received no response. Upon investigation, the 
duty offi cer’s personal fl otation device (PFD) 
was found in his locker, but the offi cer was 
nowhere to be seen. It was now assumed he 
had fallen into the water and a man-over-
board (MOB) alarm was raised. Although the 
vessel’s crew searched with their rescue boat 
and other vessels were tasked as search and 
rescue (SAR) resources, searching the wa-
ters proved fruitless. The crew member’s life-
less body was found downriver about seven 
days later. An autopsy showed death by 
drowning.

Offi cial Investigation Findings
• The Jacob’s ladder was rigged to the 

guardrail in such a way that there was no 
safe means of access; to reach the ladder 
from the deck, it was necessary to strad-
dle and step over the guardrail.

• The Jacob’s ladder was unsuitable for the 
task of reading the midship seaward 
draught marks. The ladder was unsuitable 
for a number of reasons, not least the very 
small tread area available for a foothold.

Lessons Learned
• The ILO’s Code of Practice “Accident Pre-

vention on Board Ship at Sea and in Port” 
states persons working overboard should 
observe the following safety precautions:
– fall protection system and PFD to be
   worn;
– another crew member should supervise
   and assist as needed;
– lifebuoy with a safety line readily avail-
   able; and
– risk assessment conducted and work
   permit issued.

• Although it is common practice to read 
the outboard draught marks from a rope 

ladder, a launch or small boat is more
stable and brings the observer to a safer 
position closer to the water line.

• Even when taking the inboard (dockside) 
draughts, always wear a PFD, as dock 
edges can be slippery.

Two Crew Overboard – Never Found: 
Mars 201933
Edited from the Dutch Safety Board investiga-
tion report published January 2015
A small general cargo vessel was sailing in 
coastal waters at about thirteen knots in a 
moderate one metre swell. Two crew were 
tasked with cleaning work on the foredeck; 
they dressed and assembled the required 
hose and equipment before starting forward 
across the hatches. In rough weather, a safe-
ty line was usually used to secure persons 
walking on deck, but in this case, it was 
judged unnecessary as the vessel was not 
rolling excessively and there was no water 
being taken on deck.
At one point, the OOW heard a shout and im-
mediately saw the two crew in the water on 
the port side, now just aft of the bridge and 
about two metres from the ship’s side. The 
OOW instructed the additional crew on the 
bridge to use the binoculars and not to lose 
sight of the two men in the water. He threw a 
lifebelt and a smoke marker into the water, 
then went inside to mark the MOB location on 
the electronic chart. He then notifi ed the mas-
ter before using the autopilot to slowly put the 
ship into a starboard turn (now almost two 
minutes after the MOB incident). He then con-
tacted the coast radio station requesting SAR 
resources. By now, those on the bridge had 
lost sight of the victims.
Once on the bridge, the master took over con-
trol of the ship and accelerated the starboard 
turn. He also activated the general alarm to 
alert the rest of the crew. The vessel made it 
back to the initial MOB position about 11.5 
minutes after the two men had fallen in the 
water. There was no sign of the victims, so 
another smoke marker was deployed to re-

A Jacob’s ladder is a fl exible hanging ladder composed of vertical 

rope or chain and horizontal wooden or metal rungs.
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This is a selection of the May Mars 
Reports. The full Mars Reports can be 
read online: www.swzonline.nl/dossiers.

Lessons Learned
• Accommodation ladder failures, although 

rare, are certainly not unheard of and 
numerous lives have been lost as a result. 
Risks involved in rigging and securing 
accommodation ladders should be duly 
accounted for.

• As in several of the Mars reports in this 
issue, the attending crew did not take 
basic precautions, such as using fall pro-
tection and donning a PFD. The lack of 
these precautions cannot be solely at- 
tributed to the crew. The company and 
vessel leadership must also bear respon-
sibility.

• The failure in this case to release the life-
buoys and smoke floats once the victim 
was in the water was particularly signi- 
ficant. It denied the ships involved in the 
search a visible reference, and also po-
tentially denied the victim the buoyancy 
he required to remain afloat.

fresh the previous one. A SAR helicopter ar-
rived on the scene about forty minutes after 
the men had fallen into the water and immedi-
ately started searching in the vicinity of the 
floating lifebelt that had been thrown by the 
OOW earlier. Searches continued with boats 
and helicopter until darkness, but the missing 
crew members were not found.

Lessons Learned
• If someone has fallen in the water, there 

are many tasks to be done almost simulta-
neously. Only repeated practice and, es-
pecially, unannounced MOB drills can 
hone the crew to perform optimally. 

• If in doubt, always opt for more safety 
rather than less. Here, the safety line was 
not used as it was thought unnecessary. 
Two men paid for this with their lives.

• One of the principal tasks for an MOB in-
cident, is getting the ship turned around 
and back to the incident area in the short-
est possible time. If sea room allows, hard 
helm should immediately be applied (to 
the side of the fall) and one of several well 
known turning methods used, as in the 
picture above.

Editor’s note: The Williamson turn is especial-
ly useful in reduced visibility as it brings the 
vessel back on a reciprocal course and into 
its own wake. However, with good visibility, 
the Anderson turn should be employed as it is 
a quicker turn.

Deadly Fall into Water while Rigging 
Accommodation Ladder: Mars 201934
Edited from the official MAIB (UK) Report 
8/2010

An inbound container vessel had just 
picked up the pilot. Two crew were 
on the upper deck preparing the port 
accommodation ladder prior to mus-
tering at their mooring stations. Al-
though they had brought two life 
vests on deck with them, these flota-
tion devices stayed on the deck as 
they went about their work.
The hoist winch was tested by low-
ering the accommodation ladder ap-
proximately one metre and then 
slightly raising it. It was then lowered 
approximately three metres to allow 

a crew member to walk under the davit frame. 
A crew member stepped onto the upper plat-
form and proceeded to the lower end, where 
he rigged a section of collapsible handrails. 
He then went to the lower platform to make 
the rails secure, while another crew member 
secured the safety ropes around the upper 
platform.
Suddenly, a loud bang was heard, followed by 
a whirring sound as the ladder fell rapidly to-
wards the sea. The lower ladder broke away 
and fell into the water, taking the attending 
crew member with it. The upper section of the 
ladder was left hanging vertically down from 
its upper platform hinges with the hoist wire 
dangling from the davit.
A crew member alerted the bridge via VHF 
radio and then ran aft to look for the victim 
over the stern. A tug was close by, but there 
was no sign of the victim. The vessel was in 
the relatively confined waters of the port and 
making between five and six knots through 
the water. One of the attending tugs and the 
pilot boat were assigned to look for the victim, 
as the vessel was constrained by the restrict-
ed water. The victim was spotted about half a 
metre below the surface of the water and re-
covered by the pilot boat crew some ten to 
fifteen minutes after the event, but there were 
no signs of life.
The subsequent autopsy determined the 
cause of death to be ‘drowning with blunt 
force injuries’. The victim had suffered blunt 
force injuries to his head, neck, chest, back, 
abdomen and legs, resulting in a broken right 
femur, fractured ribs, multiple bruising and 
abrasions. These injuries were not consid-
ered to be fatal.

Collapsed accommodation ladder.

The Willamson turn (left) and the Anderson turn.
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Op de algemene ledenvergadering 2019 op 
donderdag 16 mei zijn Raffaele Frontera (af- 
deling Amsterdam) en ik als bestuurslid in het 
hoofdbestuur gekozen. Van Bart Soede werd 
onder dankzegging afscheid genomen. Tijdens 
de hoofdbestuursvergadering op 3 juni ben ik 
tot voorzitter van de vereniging benoemd. 
Daarmee bestaat het hoofdbestuur voor het 
bestuursjaar 2019-2020 uit: Joep Broekhuijsen 
(vertegenwoordiger afdeling Zeeland), Tjerk 
Feenstra (vertegenwoordiger afdeling Noord 
en penningmeester), Wim Veldhuyzen (ver- 
tegenwoordiger afdeling Rotterdam en secre-
taris), Raffaele Frontera (vertegenwoordiger 
afdeling Amsterdam), Mees van Wijngaarden 
en Arnold van Steenderen (voorzitter).
Ik vind het zeer eervol dat ik als jurist het ver-
trouwen heb gekregen deze mooie vereniging 
van en voor technici in de scheepvaart de ko-
mende jaren te mogen voorzitten. Mijn eerste 
hoofdbestuursvergadering als voorzitter was 
ook meteen de laatste op de huidige locatie 
van het KNVTS-secretariaat op de Willems-
werf. Het secretariaat zal op 30 juni zijn ver-
huisd naar een nieuwe locatie met een mari-
tiem verleden aan de Zeemansstraat 13 in 

Rotterdam. Vanwege de verhuizing zal de 
(elektronische) bereikbaarheid van het secre-
tariaat in juni enige beperkingen kunnen ver-
tonen. 
Het verenigingsleven floreert bij de gratie van 
de activiteit van zijn leden die – in interactie 
met elkaar – zich inspannen de verenigings-
doelstelling(en) te verwezenlijken. Voor de 
KNVTS luidt die doelstelling (kort samenge-
vat): het bevorderen van de wetenschappelij-
ke en praktische ontwikkeling van de techniek 
in de scheepvaart en de daaraan verbonden 
bedrijfstakken en het verbreiden van de ken-
nis daarvan. Er zijn steeds meer verenigingen 
die met een ledentekort of te veel inactieve 
leden kampen. Dit heeft veel te maken met de 
prioritering van werk en het verloren gaan 
van het bewustzijn dat het verenigingsleven 
een belangrijke vorm van sociaal contact kan 
zijn. Dit vertaalt zich ook naar afnemende par-
ticipatie binnen verenigingen. Mensen willen 
niet meer gebonden zijn aan verplichtingen in 
hun vrije tijd. Daarnaast zijn er voor allerhan-
de onderwerpen een ware keur aan mogelijk-
heden om de – toch al schaarse – vrije tijd 
aangenaam te besteden. Hoewel het leden-

aantal (1800 per 1 januari 2019) en het pro-
gramma-aanbod bij de afdelingen laten zien 
dat de KNVTS een vitale vereniging is, moet 
toch worden nagedacht of inactieve leden tot 
meer betrokkenheid kunnen worden aange-
zet. Ook het ledenaantal kan wel een boost 
gebruiken. Ga eens na of in de directe (werk-)
omgeving geen kandidaat-leden rondlopen 
die een keer kunnen worden meegevraagd 
naar een bijeenkomst. Daarbij is het zaak dat 
kandidaat-leden zich meteen welkom voelen. 
Bij een andere vereniging waarvan ik lid ben 
behoort het tot de huisregels dat de leden 
zich actief presenteren aan de mensen die 
een keer komen kijken of het lidmaatschap 
iets voor hen is. Sinds die huisregel is inge-
voerd, is de oogst aan nieuwe leden aanzien-
lijk toegenomen. Ook bij 
een vereniging geldt 
dat het lidmaatschap 
meer genoegen biedt 
wanneer je meer aan-
dacht voor de vereni-
ging hebt.
Arnold van Steenderen, 
voorzitter KNVTS

Van het hoofdbestuur

Op 27 mei is kapitein Fredrik (Fred) van Wijnen 
overleden. Hij was erelid van de Nederlandse 
Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij 
(NVKK) en op 9 mei 2019 werd hij benoemd tot 
erelid van de Confederation of European Ship-
masters' Associations (CESMA).
Sinds 1993 was hij lid van de NVKK en van 
1997-2007 was hij vicevoorzitter. In 2017 trad 
hij terug uit het bestuur van de NVKK, maar 

zette zijn activiteiten binnen de CESMA, waar-
van de NVKK indertijd een van de oprichters 
was, voort. Vanaf 1997 was hij er General Se-
cretary. Ook vertegenwoordigde hij de NVKK 
bij de International Federation of Shipmasters' 
Associations (IFSMA), bij het Nautical Insti- 
tute Nederland, het Koninklijk College Zee-
manshoop en als bestuurder bij Stichting 
Schip en Werf, De Zee, uitgever van dit blad. 
Fred begon zijn nautische carrière in 1958 op 
de Kweekschool voor de Zeevaart, waarna hij 
in 1959 in dienst trad bij de Verenigde Neder-
landse Scheepvaartmaatschappij (VNS) en 
daar alle rangen doorliep. In 1970 fuseerde de 
VNS met de Koninklijke Rotterdamse Lloyd en 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland tot 
Nedlloyd en later fuseerde Nedlloyd met nog 
een aantal rederijen. In de jaren tachtig werd 

hij enige tijd aan de wal gedetacheerd op het 
Nedlloyd-kantoor aan de Houtlaan in Rotter-
dam. In 1991 kreeg hij zijn aanstelling als ge-
zagvoerder. Op de Nedlloyd Van Noort maakte 
hij in 1995 zijn laatste reis. 
We hebben Fred leren kennen als een ge- 
dreven en zeer actieve persoonlijkheid, die 
zijn mening niet onder stoelen of banken stak. 
Zijn kennis op het vakgebied was groot en bij 
menige lastige nautische zaak werd zijn ad-
vies gevraagd. Als raadsman heeft hij menig 
kapitein bijgestaan bij de Raad voor de 
Scheepvaart, later Tuchtraad voor de 
Scheepvaart en bij buitenlandse aangelegen-
heden.
We zullen ons Fred blijven herinneren als een 
markant lid, behulpzaam en met een uitge-
sproken mening. 

In memoriam F.J. van Wijnen, 1939-2019
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SWZ|Maritime is onder meer het periodiek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Tech-
nici op Scheepvaartgebied, opgericht in 1898. SWZ|Maritime verschijnt elfmaal per jaar. Het lid-
maatschap van de KNVTS bedraagt € 88,00 per jaar, voor juniorleden € 39,00 per jaar, beide inclu-
sief dit periodiek. Een digitaal lidmaatschap (alleen voor studenten) kost € 15,00 per jaar. Het 
geeft u de vooraankondigingen van de maandelijkse lezingen, te houden op vier verschillende 
plaatsen in Nederland en korting op verschillende activiteiten. U kunt zich opgeven als lid bij de 
algemeen secretaris van de KNVTS, Zeemansstraat 13, 3016 CN Rotterdam, e-mail: 

secretariaat@knvts.nl of via het aanmeldingsformulier op de website: www.knvts.nl.

Lezingprogramma/seizoensafsluiting afdelingen
teneconomie). De politiek en grote scheeps-
bouw blijven nog te vaak steken in mooie 
woorden en klimaatintenties, helemaal ten 
aanzien van de nieuwe circulaire-economie-
principes. De duurzame MDV-1-ontwerp- 
ervaringen (triple-P) zijn inmiddels opmaat 
voor een TU Delft/WUR PhD-traject om van 
lineaire naar circulaire, betaalbare kotter- 
ontwerpen te kunnen komen. Dit wordt ge-
daan vanuit zowel een wetenschappelijk- 
methodische aanpak als mkb-toepassings- 
mogelijkheden: haalbaar, betaalbaar, be-
trouwbaar én politiek aanvaardbaar. Veenstra 
gaat hier verder op in en bespreekt de transi-
tie van lineair naar circulair ontwerpen. 
In plaats van een diner voorafgaand aan de 
lezing, worden er drankjes (koffie, thee, fris-
drank, wijn en bier) en “koude snacks’’ geser-
veerd voor een gepaste bijdrage aan het eind 
van de avond. 
Er is plaats voor maximaal zestig personen. 
Locatie: Koninklijk College Zeemanshoop, 
Muntplein 10, Amsterdam   
Deuren geopend vanaf: 18.30 uur
Start lezing: 19.15 uur 
Start borrel: 20.30 uur

Afdeling Amsterdam 
Onderwerp: Verduurzaming  
Noordzee-kottervisserij
Woensdag 17 juli
Spreker: Phd. Frans Veenstra, MDV-visserij- 
innovatiemanager, Veenstra Fisheries Consul-
tancy
Na zijn pensionering, richtte Frans Veenstra 
Veenstra Fisheries Consultancy (VFC) op om 
vijftig jaar (visserij-)scheepsontwerpkennis en 
-ervaringen (stuurman, ontwerper, technisch 
visserij-onderzoeker) in te zetten voor verder-
gaande verduurzaming van de Noordzee- 
kottervisserij. In 2013 huurde Masterplan 
Duurzame Visserij hem in als MDV-visserij- 
innovatiemanager. In deze rol jaagt hij “groe-
ne” innovaties aan en bewaakt deze om voor-
af gestelde duurzaamheidsdoelen te realise-
ren. Ook beoordeelt hij de innovaties met de 
bemanning in de praktijk en stuurt hij aan- 
vullend wetenschappelijk onderzoek aan. 
Vooral in een mkb-omgeving is een onafhan-
kelijke rol essentieel, zowel als regisseur 
(praktijk-bottom-up-/wetenschappelijke top- 
down-ontwerpprocessen) en als transitie- 
manager (van product via proces naar ke-

Voor de lezing kunt u zich tot 17 juli aan- 
melden. Stuur een e-mail naar 
knvts.afd.amsterdam@gmail.com.
De KNVTS Amsterdam is als afdeling actief op 
verschillende sociale media. U kunt ons vol-
gen op Facebook en Twitter: KNVTS Amster-
dam en op LinkedIn: KNVTS. 

Afdeling Rotterdam
De KNVTS-afdeling Rotterdam bereidt zich 
tijdens de maanden juli en augustus voor op 
het nieuwe seizoen met spetterende lezingen 
en wellicht nog andere veranderingen. Houd 
ons in de gaten via onze LinkedIn- en Face-
book-pagina: KNVTS afdeling Rotterdam, de 
website en de aankomende SWZ-aankondi-
gingen voor meer informatie. Het bestuur van 
de afdeling Rotterdam wenst u een fijne zo-
mer toe. 

Afdeling Noord en Zeeland
De KNVTS-afdelingen Noord en Zeeland zul-
len in de zomermaanden geen lezingen orga-
niseren. Het lezingenseizoen start weer in 
september. Namens beide besturen wordt u 
een goede vakantieperiode toegewenst. 

In memoriam
 
De heer G.A.K. Crommelin is 31 mei 2019 
op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was het 
laatst woonachtig in Gorssel. Hij was Kapi-
tein ter Zee van de Technische Dienst b.d. 
en ruim 26 jaar lid van de KNVTS.

Damen Shipyards in Gorinchem was dit jaar 
op 16 mei de setting voor onze algemene le-
denvergadering. De locatie en ontvangst wa-
ren goed geregeld. De presentatie over de in-
novaties bij Damen en de rondleiding over de 
werf gaven een goed beeld van de activiteiten 
op de werf. Wij danken Damen Shipyards van-
af deze plaats nogmaals voor de gastvrijheid 

en afsluitende borrel. De vergadering verliep 
in een prettige sfeer. Uiteraard volgt later een 
uitvoerig verslag, maar daarop vooruitlopend: 
• voor het gevoerde (financiële) beleid over 

2018 is aan het hoofdbestuur decharge 
verleend;

• het (financiële) beleid voor het lopende en 
komende bestuursjaar is op een aantal 

Terugblik algemene ledenvergadering
punten bijgesteld; 

• er wordt een toekomstvisie voor de 
KNVTS ontwikkeld, waarbij betrokkenheid 
van de leden noodzakelijk is;

• aanpassing van het Huishoudelijk Regle-
ment en de Statuten zal de nodige aan-
dacht krijgen.

John Kool, algemeen secretaris
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Rotterdamse containerkopstukken
Dit boek is de 
weergave van een 
diepgaande studie 
over de ontwikke-
ling van Rotterdam 
als containerhaven 
en geeft inzicht in 
de opkomst en uit-
bouw van de con-
tainerlogisitiek in 
de Maasstad. Deze 
positie is niet zo-

maar verkregen; bijzondere mensen in de Rot-
terdamse haven, uit bedrijfsleven, overheid en 
wetenschap, hebben op cruciale momenten 
aan de juiste knoppen gedraaid. Aan de hand 
van intrigerende portretten van veertien per-
sonen – de kopstukken – die in de afgelopen 
jaren een beslissende rol hebben gespeeld, 
wordt ingegaan op hoe Rotterdam in de afge-
lopen vijftig jaar kon uitgroeien tot de grootste 
containerhaven van Europa en hoe de haven 
deze marktleidende positie kan behouden. De 
Rotterdamse containerkopstukken zijn: de vi-
sionaire hoogleraren Guy Poeth en Henk van 
Dongen van de Erasmus Universiteit, minister 
Neelie Kroes, directeur-generaal van Verkeer 
& Waterstaat Bram Westerduin, oud-ECT-
directeuren Gerrit Wormmeester, Frans 
Swarttouw en Gerard Bast, pionier in de con-
tainerbinnenvaart Hein Danser, directeur Rail 
Service Center Cor Hoenders, directeur Com-
bined Container Service Jos Denis en vier 
kopstukken van het Havenbedrijf: Frans Post-
huma, Henk Molenaar, Willem Scholten en 
Allard Castelein. Twee sleutelpersonen uit het 
bedrijfsleven hebben hun carrière afgesloten 
als hoogleraar, Henk Molenaar en Gerrit 
Wormmeester, die ook nog eens zijn onder-
scheiden als Havenman 1982 en 1984. De kern 
van het boek wordt gevormd door drie proef-
schriften van Dirk Koppenol, Klara Paarden-
kooper en Hugo van Driel en een essay van 
Bart Kuipers: “De container is de beste uitvin-
ding van de vorige eeuw”. Tevens wordt voor-
uitgekeken tot 2066. Het boek is geïllustreerd 
met foto’s en tabellen en wordt afgesloten 
met een uitgebreide literatuurlijst en noten. 
Rotterdamse containerkopstukken, formaat 25 
x 16 cm, afbeeldingen, 200 pagina’s, ISBN 
9789490415310, ProMedia Group, Breda, prijs: 

€ 32,50 (exclusief € 4,50 verzendkosten), info: 
www.promedia.nl

Een titel die ertoe doet – Havenman/
vrouw van het Jaar
Vorig jaar verscheen een mooi uitgevoerd 
boek met een toepasselijke titel over 36 Ha-
venmannen en één Havenvrouw. Schrijvers 
Bram Oosterwijk en Frank de Kruif portret-
teerden de Havenmannen en -vrouw en be-
schreven daarmee meteen de geschiedenis 
van de Rotterdamse haven na de Tweede We-
reldoorlog vanuit een ander perspectief dan 
tot dusver gebruikelijk was. Het boek werd 14 
mei gepresenteerd op de Nieuwe Maze, het 
directieschip van het Havenbedrijf Rotterdam. 
President-directeur Allard Castelein van de 
havenbeheerder nam het eerste exemplaar in 
ontvangst, ten overstaan van de nog in leven 
zijnde Havenmannen en genodigden. 
De titel “Havenman van het jaar” werd in 1981 
voor het eerst toegekend ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van de Rotterdamse ha-
venpersclub Kyoto. Leden waren na zorg-
vuldige ballotage scheepvaart- en haven-
redacteuren van diverse dagbladen die des-
tijds in de Maasstad verschenen. Zij kozen de 
man – en in 2004 ook een vrouw en tot dusver 
nog de enige – die in het betreffende jaar iets 
waardevols, belangrijks of innovatiefs voor de 
haven had gedaan en daarvoor moest worden 
onderscheiden. 
Door concentra-
ties en het gelijk-
tijdig verdwijnen 
van maritiem ge-
specialiseerde 
journalisten nam 
het aantal kranten 
en daardoor ook 
het aantal leden 
dramatisch af en 
moest de Haven-
persclub in 2011 na 55 jaar helaas worden op-
geheven. De onderscheiding bleef echter be-
staan en werd gewaarborgd door de oprich-
ting van de Stichting Havenman/vrouw van 
het jaar. In havenkringen blijft het een alom 
begeerde en gerespecteerde onderscheiding 
die traditioneel op de tweede maandag in ja-
nuari wordt uitgereikt. 
Het boek is in een beperkte oplage uitge-

bracht en niet verkrijgbaar in de boekhandel. 
Het kan worden besteld door een mail te stu-
ren naar info@havenman.nl. Na betaling 
wordt het boek toegezonden.
Een titel die ertoe doet, formaat 30 x 21,5 cm, 
afbeeldingen, 176 pagina’s, ISBN 
97894991354724, Stichting Havenman/vrouw 
van het Jaar, Rotterdam, prijs € 39,95

Mooie schepen en banen 7
De Rotter-
damse ha-
ven lijkt wel 
een onuit-
puttelijke 
bron van in-
spiratie voor 
oud-gezag-
voerder GHV Cees de Keijzer en ex-marconist 
Piet van Dijk, respectievelijk voorzitter en se-
cretaris van de World Ship Society Rotterdam 
Branch. Zij brachten deel 7 uit van de succes-
volle serie Mooie schepen en banen in de
haven van Rotterdam. De eerste zes delen 
werden uitgegeven door Coolegem Media, 
Rotterdam, maar dat kon helaas wegens om-
standigheden niet meer worden voortgezet. 
Gelukkig werd deze taak met dezelfde passie 
en bevlogenheid overgenomen door Uitgeverij 
Watermerk. 
De reeks begon in 2010 met het doel “sche-
pen van deze tijd” in boekvorm zowel illustra-
tief als tekstueel gestalte te geven, met in-
begrip van educatieve elementen en kenmer-
kende havenfuncties. Ook dit deel geeft op-
nieuw een indruk van de grote diversiteit aan 
zowel schepen als banen waarvan bijzonder-
heden voor het voetlicht worden gebracht. 
Verder worden er elf bijzondere maritieme be-
roepen, waaronder heel verrassend het Duik-
team van de Belastingdienst/Douane, be-
schreven aan de hand van interviews. Evenals 
bij de vorige uitgaven zijn alle kwalitatief 
hoogstaande en artistieke illustraties gemaakt 
door fotograferende WSS-leden, zowel ama-
teurs als beroeps. 
Mooie schepen en banen 7, formaat: 24 x 17 
cm, afbeeldingen, 112 pagina's, ISBN 
9789078388180, Uitgeverij Watermerk BV, Lek-
kerkerk, prijs € 18,95, info: www.watermerk.eu,
www.mooieschepenenbanen.nl en
www.wssrotterdam.nl

Door G.J. de Boer
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Waterbouw (dredging/
offshore/wind energy)

The Offshore Partners B.V.
Sluisjesdijk 155
3087 AG Rotterdam
Tel: +31 10 4914131
info@theoffshorepartners.com
www.theoffshorepartners.com

Your independent service provider for 
specialised vessel new-builds and 
conversions in offshore wind/oil/gas, 
heavy lifting, dredging, de-
commissioning, clean-up, fi shery, 
cruise/yacht industry:

• Design & Engineering
• Project & Site Management
• Construction & Commissioning
• Test, Trials & Surveys
• LNG & Alternative Power
• Operations & Maintenance
• Crewing
• Recruitment

Van Oord Dredging and Marine
Contractors
Schaardijk 211
3063 NH
Rotterdam
Telefoon Fleet Recruitment:
+31 (0)88 8268532
Telefoon algemeen Recruitment:
+ 31 (0)88 8268756
E-mail: recruitment@vanoord.com
Website (URL): www.vanoord.com

Elektronica

Bachmann electronic 
Bachmann electronic
Vendelier 65-69
3905 PD  Veenendaal
Tel: +31 (0)85 2100550
E-mail: r.epskamp@bachmann.info
www.bachmann.info
Contact: Ronald Epskamp
Bachmann electronic, an internationally 
active high-tech company with 40 years 
experience, headquarters in Feldkirch 
(Austria), provides complete system 
solutions for the wind energy, machine 
building and marine & offshore 
technology 
fi eld. The very robust system received 
HALT/HASS, GL, UL, TÜV, BV, LR, ABS, 
DNV approvals. The realtime 
multitasking OS provides enough power 
for excellent performance!

Hifl ex Automatiseringstechniek B.V.
Wolweverstraat 22
2984 CD RIDDERKERK
Tel: +31 (0)180 46 60 04
Internet: www.hifl ex.nl
email: verkoop@hifl ex.nl

Hifl ex is gespecialiseerd in levering van 
de volgende producten t.b.v. de 
maritieme sector.
• EXOR Bedienpanelen (HMI)
• Solcon Softstarters
• Invertek frequentieregelaars
• Mitsubishi frequentieregelaars 
•  Bovengenoemde producten zijn 

voorzien van Maritieme Keuren. 

Experts & Taxateurs

Doldrums B.V.
Marine & Technical Surveyors
Waalstraat 26
3087 BP Rotterdam 
Tel. +31-(0)10-4299590
Fax +31-(0)10-4296686
E-mail: offi ce@doldrumsbv.nl
www.doldrumsbv.nl

Hefkolom/Sectiebouw

Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: info@coops-nieborg.nl
www.coops-nieborg.nl

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 - 3 - 710 58 10
Fax 00 32 - 3 - 710 58 11
E-mail: info@multi.be

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie

•  Crankshaft Repair (max. length 
12000mm)

• Repair of Engine- and Industrial Parts
• Connectingrod Repair
• Lineboring
• Technical Consultants
• Marine and Industrial Spare Parts
• Whitemetal Bearings
• Hardchromeplating
• In Situ Machining
• Camshaft Repair
• Laser Cladding
• Shaft Straightening

Mark van Schaick Marine 
Services
Nieuwe Waterwegstraat 7
3115 HE Schiedam
Tel.  +31(0)10 409 05 99
Fax  +31(0)10 409 05 90
E-mail: info@markvanschaick.nl
www.markvanschaick.nl 

Maritieme Advocaten

Van Steenderen 
MainportLawyers B.V.
Het maritieme advocatenkantoor 
gespecialiseerd in contractbegeleiding, 
advisering en confl ictoplossing 
(ook via arbitrage en mediation) 
in scheepsbouw- en 
scheepsconversieprojecten.

Contactpersonen: Charlotte van 
Steenderen en Arnold van Steenderen

Zeemansstraat 13
3016 CN Rotterdam
www.mainportlawyers.com
Tel. 010 – 266 78 66
E-mail: charlotte.vansteenderen@
mainportlawyers.com en/of arnold.
vansteenderen@mainportlawyers.com

Wilt u ook uw bedrijfsgegevens in de Maritime Search?
Bel Bert Veninga voor de mogelijkheden 06 51 586 888
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Maritieme Training

De opleidingsinstituten van de 
Maritieme Academie Holland bieden 
cursussen en trainingen in Zeevaart, 
Offshore, Binnenvaart, Havenlogistiek, 
Maritieme Techniek en Visserij.

www.maritiemeacademieholland.nl/
cursussen
info@maritiemeacademieholland.nl

Nova Contract
IJmuiden/Harlingen
www.novacontract.nl/maritiem

ROC Friese Poort 
Urk
www.rocfriesepoort.nl

Maritiem Instituut Willem 
Barentsz
Terschelling/Leeuwarden
www.miwb.nl

Naval Architects Consulting 
Engineers

TSD Engineering BV.
IJsseldijk 97
2901 BR Capelle aan den IJssel
Tel. +31 (0)10 501 56 15
E-mail: info@tsd-engineering.nl
www.tsd-engineering.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: sales@coops-nieborg.nl
www.coops-nieborg.nl

Schroefaskokerafdichtingen

Technisch Bureau Uittenbogaart
Nikkelstraat 7
NL-2984 AM Ridderkerk
P.O. Box 165
NL-2980 AD Ridderkerk
Tel.  +31 88 368 00 00
Fax. +31 88 368 00 01
E-mail: info@tbu.nl
Website: www.tbu.nl
Technisch Bureau Uittenbogaart is since 
1927 
active in the shipping and shipbuilding 
industry as exclusive agent in the 
Netherlands, Belgium and Luxembourg 
for a wide range of A class brands.
- SIMPLEX-COMPACT 2000 Seals
- Centrax Bulkhead Seals

Stabilisatoren

MATN’S Stabilizers 
MATN’S develops, overhauls, 
manufactures and sells retractable and 
non-retractable stabilizers for 
commercial vessels, naval ships and 
yachts. 
Harm Smidswei 1 
9298 RE Kollumerzwaag 
Tel: +31(0)511 441 413 
Fax: +31(0)511 444 338 
E-mail: Info@matns.com 
Web: www.matns.com

Staal-IJzer Gieterij

Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail: info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

Verwarmingssystemen, 
verkoop en onderhoud

Heatmaster bv
lndustrial & Maritime heating systems 
Bedrijvenpark “Grotenoord”
Grotenoord 1
3341 LT Hendrik-ido-Ambacht
The Netherlands
Postbus 252 
3340 AG Hendrik-Ido-Ambacht 
Tel. + 31 78 - 68 23 404 
Fax + 31 78 - 68 23 403 
Email: info@heatmaster.nl 
www.heatmaster.nl 
Heatmaster, your hottest innovator

Voor al uw maritieme zaken

Bureau Veritas 
Marine Nederland B.V.
Gebouw “Willemswerf”
Boompjes 40
3011 XB  Rotterdam
Postbus 1046 
3000 BA Rotterdam
Tel. 010 2822666
E-mail: nld_rtd@nl.bureauveritas.com

DNV GL
Zwolseweg 1
2994 LB Barendrecht
Tel. 010-2922817
E-mail: rotterdammarketing@dnvgl.com
www.dnvgl.nl

DNV GL is the world’s leading 
classifi cation
society and a recognized advisor for the 
maritime industry.
We enhance safety, quality, energy 
effi ciency and
environmental performance of the 
global shipping
industry – across all vessel types and 
offshore structures.

Lloyd’s Register
K.P. van der Mandelelaan 41a, 
3062 MB Rotterdam
Tel. 010 - 224 85 00 
E-mail: wea.marine.comms@lr.org 
www.lr.org

LR is a leading international provider of 
classifi cation, compliance and 
consultancy services to the marine and 
offshore industries, helping our clients 
design, construct and operate their 
assets to the highest levels of safety 
and performance.

Marstrat B.V.
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
 
T +31 (0)10 310 30 80
M +31 (0)6 414 027 42
E visser@marstrat.nl
W www.marstrat.nl
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Colofon

SWZ|Maritime wordt uitgegeven door de Stichting Schip en Werf 
de Zee (SWZ), waarin participeren de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) en de 
Stichting de Zee. SWZ|Maritime is het verenigingsblad van de 
KNVTS.
SWZ is de eigenaar en uitgever van de titels Schip & Werf de Zee 
en SWZ|Maritime. Het bestuur van SWZ wordt gevormd door de 
participanten in SWZ (KNVTS en Stichting de Zee), die elk vier 
bestuursleden benoemen uit de doelgroepen van de lezers en 
bestaat uit de volgende personen:
Namens de KNVTS: 
Dr. Ir. W. Veldhuyzen (KNVTS), voorzitter
Ir. H. Boonstra (KNVTS), penningmeester
Ir. J.Th. Ligtelijn (MARIN)
Ing. R. de Graaf (NMT)
Namens de Stichting de Zee:
N. Habers (KVNR), secretaris
H. Walthie (Nautilus NL)
Ing. F. Lantsheer (KNMI)
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secretariaat@knvts.nl)
E-mail: swz.rotterdam@knvts.nl
Website: www.swzonline.nl

Digitale bladversie SWZ|Maritime 

Het is voor abonnees ook mogelijk de digitale online bladerversie 
te lezen op www.swzonline.nl/magazine met de daarvoor 
bestemde exclusieve inloggegevens. Heeft u hierover vragen? Neem 
dan contact op met de klantenservice van ProMedia MBM,
0570 - 581 009, klantenservice@swzonline.nl.

Uitgeefpartner
ProMedia MBM
Dirk van der Meulen, brandmanager Maritiem
Mr H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer
Telefoon: 0570 - 581 004
E-mail: klantenservice@swzonline.nl

Advertentie-exploitatie
ProMedia MBM
Bert Veninga, accountmanager
Telefoon: 06 - 515 86 888
E-mail: bert@veninga.net
Mr. H.F. de Boerlaan 28, 7417 DA Deventer

Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen 
voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in 
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Newsletter en toegang tot de digitale editie van SWZ|Maritime en 
het digitale archief.
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Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. Opzegging 
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de lopende abonnementsperiode een aangetekende brief te sturen 
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(voor overige abonnees) ProMedia MBM, Mr H.F. de Boerlaan 28,
7417 DA Deventer 

Om een adreswijziging door te geven, stuurt u het etiket met 
verbeterd adres terug. Voor klachten over de bezorging kunt 
u terecht bij ProMedia MBM, telefoon 0570-581009 of e-mail 
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Vormgeving
Bureau OMA, Doetinchem, www.bureauoma.nl
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Neptune Marine delivers a Bureau Veritas 
classed DP2 (DYNAPOS AM/AT R) 

EuroTug 3515 with hybrid propulsion

For further details please contact us:
Bureau Veritas Marine Nederland B.V. Rotterdam
Tel.: 010-2822666
nld_rtd@nl.bureauveritas.com
Bureau Veritas Marine Nederland B.V. Groningen
Tel.: 050-3120756
nld-gng@nl.bureauveritas.com

Visit us at: www.veristar.com
         www.bureauveritas.com
        www.instagram.com/bureauveritas_marine_nl
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