
‘Concurrentie is goed, maar 
samenwerking soms beter’
Haven, transport en logistiek: daar is onze regio onlosmakelijk mee verbonden. 
Niet zo gek dus dat een congres over deze onderwerpen op veel belangstelling 
kon rekenen. Port of BUSINESS nodigde vier interessante sprekers uit om vanuit 
hun expertise de thema’s te belichten. Het gevolg? Een volle zaal die geboeid 
luisterde.

Trends in de containerscheepvaart, bedrijven slimmer en 
duurzamer in beweging krijgen, de fi leproblematiek in 
de regio, de afstand die er nog te vaak heerst tussen 
logistiek dienstverleners en transporteurs, het reduceren 
van wachttijd voor klanten: het kwam allemaal aan bod. 
Effi  ciëntie is gewenst, want zoals moderator Cees Vin-
gerling al aangaf: Nederland is een transportland bij uit-
stek. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking 
werkt in de logistiek. Port of BUSINESS kwam daarom 
in beweging, met als uitgangspunt om middels het con-
gres letterlijk en fi guurlijk met elkaar verder te komen. 
De eerste spreker van de avond was zeker niet de minste. 
Leo Ruijs, sinds maart 2015 CEO van Europe Container 
Terminals (ECT), beet het spits af. Hij behandelde in zijn 
presentatie onder meer de ontwikkelingen in de Rotter-
damse haven en bij ECT in het bijzonder. Hij trapte af 
met een grafi ek die aangaf dat de containerscheepvaart 
zich de afgelopen 40 jaar gigantisch heeft  ontwikkeld. 
“Als we kijken naar volumes, was een lading van 2800 

TEU in 1975 een absoluut record. Tegenwoordig verwel-
komt Rotterdam megacontainerschepen van 21.000 
TEU. Dan praten we dus bijna over een vertienvoudiging 
in vier decennia. De scheepsgrootte is enorm toegeno-
men. Met name tussen 2005 en 2016 heeft  de scheepsca-
paciteit een enorme vlucht genomen. Een andere ont-
wikkeling is dat er op alliantievlak veel is gebeurd in de 
rederij. Er zijn onder meer diverse overnames geweest. 
En die trend zet door. Een fusie tussen drie bekende, 
grote Japanse rederijen werd lange tijd voor onmogelijk 
gehouden. Maar MOL, NYK Line en K Line gaan in april 
toch echt samen verder onder de naam Ocean Network 
Express, afgekort ONE. Als antwoord op de consolida-
tieslag in de containervaart is dit besluit vorig jaar geno-
men. Afzonderlijk hebben de drie rederijen ten opzichte 
van de top 5 relatief kleine marktaandelen, dus krachten-
bundeling werd door de jaren heen een steeds serieuzere 
optie. En over niet al te lange tijd wordt de daad bij het 
woord gevoegd.” 
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‘We need a mind shift’
Vervolgens richtte Ruijs zich op de positie van ECT in 
het speelveld. De aanwezigen kwamen te weten dat ECT 
de leidende en meest geavanceerde containerterminal-
operator van Europa is, die in de haven van Rotterdam 
het grootste deel van alle containers overslaat. “We zijn 
continu bezig met technische ontwikkelingen. Inmiddels 
zijn we semi-geautomatiseerd. Onze kranen zijn nog 
bemand, maar we zijn ook volop bezig met de ontwikke-
ling van remote control kranen. De laatste jaren zijn we 
actief in een competitiever landschap dan we voorheen 
gewend waren. Dat heeft natuurlijk voornamelijk te 
maken met de terminals van RWG en APM op de 
Tweede Maasvlakte. Toch waren we daarvoor als ECT 
ook geen echte monopolist. Toen waren er in de Rotter-
damse haven ook andere alternatieven. Het is, hoe dan 
ook, altijd vechten voor je plekje. Door goede, betrouw-
bare dienstverlening te bieden blijf je aantrekkelijk voor 
klanten.” En er zijn altijd nieuwe kansen. “De ontsluiting 
over de weg is problematisch. Daar speelt ECT op in met 
het concept European Gateway Services. Hiermee biedt 
ECT rederijen, expediteurs, vervoerders en verladers een 
uitgebreide dienstverlening voor optimaal vervoer van 
containers tussen de deep-sea terminals in Rotterdam en 
het directe Europese achterland. Voor bedrijven gaat het 
er immers eerst en vooral om dat lading altijd effi  ciënt, 
op de afgesproken tijd en tegen het juiste tarief op zijn 
eindbestemming arriveert. Via een groeiend netwerk 
van inlandterminals die in het achterland fungeren als 
extended gates van de deep-sea terminals maakt ECT dit 
mogelijk. We hebben best geworsteld om het concept 
succesvol in de markt te zetten, maar we geloven nog 
steeds dat deze effi  ciënte en duurzame manier van trans-
port de toekomst heeft . Daar is binnen de containerlo-
gistiek dan wel een andere mindset voor nodig. We need 
a mind shift . ‘Concurrentie is goed, maar samenwerking 
soms beter.’ Die woorden sprak de Rotterdamse burge-
meester Ahmed Aboutaleb vorig jaar tijdens de viering 

van ons 50-jarig bestaan. Die uitspraak 
slaat wat mij betreft de spijker op zijn 
kop.”

Simulatie bewezen toegevoegde 
waarde
Teus van Vianen legde vervolgens uit wat 
hij voor ogen heeft  met Exspecta, waar hij 
in 2014 mee startte. Zijn doel is om 
wachttijd voor klanten te reduceren door 
toepassing van wetenschappelijke, logis-
tieke kennis. Veel projecten zijn inmid-
dels uitgevoerd voor verschillende klan-
ten. Dat zijn met name terminaloperators. 
“Bij veel projecten worden specifieke 
simulatiemodellen ontwikkeld. Met deze 

computermodellen worden investeringsbeslissingen 
doorgerekend of nieuwe operationele processen getoetst 
op haalbaarheid en verbeterpotentieel. Ook zijn voor 
meerdere klanten simulatiestudies uitgevoerd naar 
vraaggestuurde inzet van personeel op maritieme termi-
nals. “Het doel van Exspecta is om de industrie theoreti-
sche kennis toe te dienen die nut heeft  bij het optimalise-
ren van processen. Facetten als CO2-reductie, 
toegenomen spreiding van werk, robotisering, perso-
neelsbeschikbaarheid, fi les in het achterland, apps, data 
en veiligheid spelen daarbij allemaal een rol. Verschil-
lende ontwikkelingen zorgen voor verandering van het 
werkveld. Rotterdam is bekend om de grote diepgang 
van de Maasvlakte. Zoals Leo Ruijs al aangaf, komen er 
de laatste jaren steeds meer megacontainerschepen. Dat 
betekent meer piekmomenten aan de kade. Hoe zorg je 
er dan voor dat de wachttijd op zulke momenten beperkt 
blijft ? Met toegespitste simulatiemodellen kan Exspecta 
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dat in kaart brengen. Een ander voorbeeld: de gemid-
delde leeft ijd van havenwerkers blijft  stijgen. Door gril-
ligheid van de markt neemt daarnaast het aantal fl exwer-
kers toe. Maar die hebben vaak minder binding met het 
bedrijf waar ze voor komen te werken en zijn niet altijd 
even goed op de hoogte van de veiligheidsregels. Dat is 
zorgwekkend. Door nabootsing van de werkelijkheid is 
met behulp van een computermodel inzichtelijk te krij-
gen hoe de inzet van vast personeel optimaal kan wor-
den benut, zodat die fl exibele schil minder noodzakelijk 
is. Simulatie heeft bewezen op allerlei gebieden een 
goede tool te zijn voor optimalisatie van processen van 
terminaloperators.”

Bunkerstation op Duivelseiland
Van Vianen werd afgelost door Rik Dalmeijer, die als 
gebiedsmanager van Havenbedrijf Rotterdam alles wist 
te vertellen over de ontwikkelingen omtrent Dordrecht 
Inland Seaport. Sinds 2013 is het Havenbedrijf Rotter-
dam verantwoordelijk voor de exploitatie en de ontwik-
keling van de haven van Dordrecht. Om de potentie van 

het 290 hectare grote havengebied en het aangrenzende 
bedrijventerrein optimaal te benutten werkt het Haven-
bedrijf samen met de gemeente Dordrecht en het 
bedrijfsleven aan de herontwikkeling ervan. Doel is om 
de haven van Dordrecht zichtbaar en succesvol te ont-
wikkelen tot een vitaal zeehavengebied waar het voor 
havengerelateerde bedrijven aantrekkelijk is om zich te 
vestigen. “Het is onze ambitie om van de haven meer een 
haven te maken. Daar zijn ook alle ingrediënten voor 
aanwezig. De Dordtse haven is de meest landinwaarts 
gelegen zeehaven van Nederland, toegankelijk voor zee-
schepen, dichtbij de haven van Rotterdam, gevestigd op 
een plek met goede multimodale verbindingen via water, 
weg en spoor en op vijf minuten rijden van het centrum 
van de stad. Al die zaken vergroten de aantrekkelijkheid 
als vestigingslocatie voor bedrijven. Dordrecht Inland 
Seaport richt zich heel gericht op de drie clusters bulk-
overslag, maritieme maakindustrie en logistiek. We zijn 
volop in beweging. Momenteel onderzoeken wij de haal-
baarheid van een bunkerstation voor duurzame brand-
stoff en op het Duivelseiland, aan de noordkant van het 
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zeehavengebied. Begin volgend jaar is daar 
waarschijnlijk meer duidelijkheid over. Wij 
zien het in ieder geval als een mooie kans, die 
we graag willen benutten. Er is nog volop 
ruimte voor groei, innovatie en duurzame ont-
wikkeling.” 

De nasleep van het faillissement van 
Hanjin
Rik van Waasbergen, een in maritiem recht en 
vervoersrecht gespecialiseerde jurist bij Van 
den Herik & Verhulst Advocaten, was de laat-
ste in de rij met sprekers. Hij ging onder meer 
in op de verschillen tussen de afh andeling van 
de uitgift e van de Hanjin containerladingen 
door ECT in Rotterdam en die door Belgische 
stuwadoors in de haven van Antwerpen. ‘Het 
faillissement van de Koreaanse rederij Hanjin 
Shipping dreunt nog steeds na in de container-
vaart’, zo berichtte NRC onlangs nog. ‘De vele 
crediteuren blijven achter met lege handen. 

Schuldeisers van de failliet verklaarde 
Koreaanse rederij, waaronder bedrijven in de 
Rotterdamse haven, hoeven niet te rekenen op 
uitbetaling van hun openstaande rekeningen. 
Meer dan 180 crediteuren hebben claims inge-
diend voor een bedrag van 10,5 miljard dollar. 
De curatoren hebben 220 miljoen dollar bijeen 
weten te krijgen uit de verkoop van schepen, 
andere bezittingen en belangen in havens. Dat 
betekent dat crediteuren voor elke uitstaande 
dollar slechts 2 dollarcent retour kunnen ver-
wachten’, luidde het bericht van augustus 
jongstleden. Toch zijn er verschillen tussen 
België en Nederland in deze kwestie. “De 
afwikkeling leek wel de grootste stoelendans 
ter wereld. Iedereen wil zo snel mogelijk een 
stoel bij een faillissement, zeker als het om de 
orde van grootte gaat waar bij Hanjin sprake 
van was. Wie is de contractuele vervoerder? 
Hanjin of een andere partij? Dat moest eerst 
helder worden. De Belgen hebben hun volle-

dige openstaande vorderingen op Hanjin op 
het moment van instorten van het concern 
kunnen omslaan over de bij hem staande con-
tainerladingen. Dat kon dus heel ongunstig 
uitpakken voor de benadeelde partij. In 
Nederland lag de situatie anders. Er werden 
tarieven bepaald van 500 euro per dry van 
container en 600 euro per special container, 
met daarbij borg voor teruggave.” Omdat het 
programma inmiddels fl ink was uitgelopen en 
er ook nog een kort, interactief panelgesprek 
op het programma stond, had Van Waasber-
gen geen tijd meer om zijn meegenomen 
casus met het publiek te bespreken. Wellicht 
volgend jaar? Want dat er nog genoeg 
gespreksstof overblijft : dat staat als een paal 
boven water. 
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Het faillissement van de 
Koreaanse rederij 
Hanjin Shipping dreunt 
nog steeds na in de 
containervaart"
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