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De binnenvaart profiteerde het afge-
lopen jaar van de goed presterende 
Duitse economie, die de goederen-
stromen over de Rijn redelijk goed 
op peil heeft gehouden. Met het 
groeiende natte bulkvervoer van 
en naar de havens en in het ARA-
gebied, heeft de tankvaart volume-
technisch een redelijk goed half jaar 
achter de rug. Dit blijft volgens de 
bank door de capaciteitsuitbreiding 
wel deels uit zicht. Op het gebied 
van droge lading houdt het vervoer 
van ijzererts dit jaar niet over. Per 
saldo zal het vrachtvolume voor de 
binnenvaart naar verwachting licht 

dalen, maar veel is het niet.
De grote overcapaciteit zal de bin-
nenvaart voorlopig blijven beïnvloe-
den maar er zijn ook kansen. In het 
algemeen heeft de binnenvaart over 
korte afstand potentie. Het vervoer 
van containers met verse producten 
als onderdeel van de ‘fresh corridor’ 
van de Maasvlakte naar het Westland 
is veelbelovend. Ook kan het con-
tainervervoer van de Rotterdamse 
haven naar het transferium te Alblas-
serdam voor groei zorgen en biedt 
wellicht ook de intensivering van 
de relatie tussen de havens van Rot-
terdam en Moerdijk mogelijkheden 

voor de binnenvaart. 
Volgens onderzoeker Rico Numan  
hebben deze initiatieven veel po-
tentie om uit te groeien tot dikke 
vervoerstromen. Voor de toekomst 
is het minder goed nieuws dat de 
realisatie van de Seine-Schelde-
Nord-verbinding met het aantreden 
van de nieuwe Franse regering op 
losse schroeven staat, zoals Week-
blad Schuttevaer onlangs berichtte. 
Het opschorten van dit project be-
perkt volgens ING niet alleen de 
groeimogelijkheden voor de bin-
nenvaart, maar werkt ook door in 
de Nederlandse havens.

Bezettingsgraad
De uitbreiding van de Rotterdamse 
haven met de Tweede Maasvlakte is 
voor de transport- en logistieksector 
voorlopig vooral van symbolische 
waarde. De bouw van de eerste 
containerterminals, van APMT en 
Rotterdam World Gateway, is inmid-
dels gestart en de verwachting is dat 
de eerste schepen in 2014 kunnen 
gaan aanmeren. Volgens de bank 
is de uitbreiding belangrijk om de 
concurrentiepositie van Rotterdam 
als Europese mainport ook in de toe-
komst te versterken. Maar de nieuw-
bouwprojecten (London Gateway, 

Jade-Weser Port in Wilhelmshafen) 
zetten de bezetting onder druk. De 
bestaande bezettingsgraad van Eu-
ropese containerterminals komt op 
dit moment al nauwelijks boven de 
60%. Daar komt bij dat de groei op 

de korte termijn flink tegenvalt. 
Ook Rotterdam zal met de inge-
bruikname van de twee geplande 
containerterminals te kampen krij-
gen met een lage bezetting, waarbij 
mogelijk ook ladingverschuiving 
van Maasvlakte I naar II plaatsvindt. 
Uiteindelijk zal de vrijkomende ca-
paciteit wel worden benut, maar dit 
kan lang duren. Belangrijk hierbij 
is dat Rotterdam sterk staat in een 
omgeving waarbij rederijen zich in 
hun vaarschema’s meer concentre-
ren op grotere havens. De Tweede 
Maasvlakte speelt een belangrijke 
rol in de ‘global hub’-functie die de 
Rotterdamse haven wil vervullen. 
De groei zal voornamelijk komen 
van wederuitvoer of doorvoer van 
containers. Aangezien dit voor een 

belangrijk deel zonder te openen en 
weer over zee gebeurt, is de toege-
voegde waarde voor de sector be-
perkt. Toch zal het aantrekken van 
nieuwe stromen wel degelijk ook 
inhouden dat het achterlandverkeer 

toeneemt en hiervan kunnen de ver-
schillende modaliteiten profiteren.

Zeevervoer
In het zeevervoer werden in het eer-
ste halfjaar van 2012 voor het eerst 
weer hogere tarieven gerealiseerd en 
dat had volgens de bank een forse 
impact op de omzet. Toch schrijven 
nog niet alle rederijen zwarte cijfers 
en dat geeft aan dat er nog een weg 
te gaan is. Rederijen passen mas-
saal ‘super slow steaming’ toe om 
de kosten te drukken en alle sche-
pen in de vaart te houden. De bank 
hoopt dat ook na het piekseizoen in 
de zomer het prijsniveau kan worden 
vastgehouden.  

www.ing.nl/zakelijk 

Kansen in dikke, korte afstandsstromen

ING: omzetdaling binnenvaart valt mee
Door Marja de Vet

In het eerste kwartaal van dit jaar is de binnen-
vaartomzet in vergelijking met een jaar eerder met 
0,8% gedaald. ING Economisch Bureau becijferde 
dit op basis van CBS-cijfers. De bank vindt in het 
Kwartaalbericht Transport & Logistiek de daling dit 
jaar tot dusver meevallen, omdat de omzet van het 
eerste half jaar van vorig jaar hoger uitviel vanwege 
het lage water in het begin van het jaar.

Redelijk goed halfjaar 
tankvaart

Hendrik Rokus (80) is net jarig 
geweest. Deze week heeft hij 
zijn rijbewijs verlengd gekregen. 
Hij knikt trots. ‘En in augustus 
krijg ik een nieuwe knie, dat is 
niet zo’n leuk vooruitzicht, maar 
het is nodig want  ik kan maar 
vijf minuten lopen, dan moet 
ik gaan zitten. Schipper is een 
zwaar beroep.’

‘Ik ben geboren op de werf bij Ca-
pelle aan de IJssel, daar hebben ze 
me met een grote lier uit de klei 
getrokken. Natuurlijk wilde ik 
schipper worden, ik had nooit iets 
anders gezien dan water. Toen de 
oorlog uitbrak was ik negen. Naar 
school kon ik niet. Mijn zusje, die 
een jaar ouder was, ging naar mijn 
oma in Duitsland. Zij kon daar naar 
school.
Mijn echte vader heb ik nooit ge-
kend, die was al dood voor ik een 
jaar was. Mijn stiefvader moest in 
de oorlog voor een Duitse firma 
gaan varen. In Straatsburg zijn we 
gebombardeerd, daar kregen we 
een voltreffer. Gelukkig zijn we er 
allemaal levend afgekomen, maar 
het schip waren we kwijt. Daarna 
zijn we praktisch de hele oorlog 
op de Constantin 9 geweest, waar 
mijn vader als matroos moest varen: 
hij had helemaal niks te vertellen. 
Maar we waren blij dat we op een 
schip waren, want werkkamp was 
nóg erger...’

Damco
‘Na de oorlog ben ik bij mijn oom 
aan boord gekomen bij de Damco, als 
tweede matroos. De drang om schip-
per te worden, die was er gewoon. 
Schippers liepen toentertijd te com-
manderen met een mooie witte pet en 
een streepjesbroek. En een gouden 
ankertje. Dat wilde ik ook.
Vier jaar heb ik bij mijn oom geva-
ren, maar ik zag bij hem geen toe-
komst. Het was een mannetje dat 
graag een biertje dronk. En als we 
dan aan wal in een café zaten dan zei 
hij: mijn jongens kunnen alles. Maar 
als je bij hem aan boord was, dan 
was het een heel andere man, dan 
commandeerde hij je alleen maar. 
Het was nooit goed.
‘Na mijn diensttijd ben ik als 
matroos op een ander schip gaan 
varen. De mevrouw op dat schip 
zei; luister eens kerel, je mot toch 
kennen lezen en schrijven? Ik kon 

nauwelijks mijn eigen naam schrij-
ven. Zij heeft ervoor gezorgd dat 
ik taallessen kon gaan nemen. Ik 
maakte de oefeningen en zij keek 
ze na. Want een schipper moet ook 
de administratie bijhouden en met 
de matrozen kunnen afrekenen. Dat 
zei ze tegen me.’
Henk, in de volksmond Rokus ge-
noemd, werd twee jaar lang aflosser. 
‘Zo kwam ik steeds een stapje ver-
der. Op een gegeven moment kwam 
de Damco7 vrij, het schip waar ik 
op geboren was.’

Schipper
Henk mocht als schipper met de 
Damco 7 naar Mullheim, hoewel 
hij nog maar zes weken zijn patent 
had. ‘Uiteindelijk heb ik zeven 
maanden met dat scheepje geva-
ren en toen moest ik van de firma 
examen doen om schipper te mo-
gen worden. Maar ik was al zeven 
maanden schipper. Ze hadden aan 
mij een flinke tegenstander. De man 
die mij het examen afnam was een 
collega van mijn vader. Hij vroeg 
me dingen die niet relevant waren, 
bijvoorbeeld hoeveel pijlers de brug 
bij Nijmegen had. Ik zei: nou me-
neer, als ik onder de brug vaar dan 
tel ik geen pijlers dan kijk ik of mijn 
schip er goed doorheen komt. Ik tel 
ook de kerktorens niet.
‘Aan het einde zei ik: ik vind dat ik 
geslaagd ben en of u dat ook vindt, 
maakt me niks uit. Hij antwoordde:  
je moet natuurlijk niet denken dat je 
nu op dat schip kan blijven.
‘Ik zei: daar blijf ik op.
‘Hij: Nee, want ik heb een matroos 
met vier kinderen, die komt daarop. 
Jij gaat naar de Damco 40. 
‘Nee, zei ik. Ik heb altijd op grote 
schepen gevaren. Ik ga niet op die 
bolsjewiek en die vier kinderen heb 
ik niet gemaakt. Ik ben het langst 
bij deze firma, ik heb recht op dat 

schip en anders ga ik weg.
‘Hij zei: nou, bij deze je ontslag.
‘Ik heb mijn ontslag ingediend en zou 
nog één reis maken, naar Mannheim. 
Ik kwam in Mannheim aan en daar 
riep de walkapitein: “Rokus, Rokus! 
Gefeliciteerd, je bent de schipper van 
de Damco 7 geworden”.
‘Wat bleek, op dezelfde dag dat ik 
examen deed hadden ze me gepro-
moveerd tot gezagvoerder van de 
Damco 7. Ik dacht bij mezelf; dit 
wilde ik, ik heb gewonnen. Ik bleef. 
Acht jaar heb ik er op gevaren.’

Aan de wal
‘Mijn vrouw heeft altijd gezegd: als 
er kinderen komen gaan we aan de 
wal. Ze had dat zelf meegemaakt als 
schippersdochter, altijd bij anderen 
in de kost of op een internaat. Ik wist 
dus al voor we gingen trouwen dat 
ik vroeg of laat een jobje aan de wal 
zou moeten zoeken. 
Rokus lacht. ‘Ik had geen keus: 
het was een mooie meid. Soms zit 
je verstand ergens anders. Maar ik 
heb er zo’n last van gehad, toen ik 
van dat schip af was. Ik heb liggen 
janken in mijn nest.
‘Ik kreeg een brief van mijn schoon-
vader, die het honderd procent eens 
was met zijn dochter. Hij schreef: 
Henk, weet je wat we doen? De par-
levinker houdt ermee op. Als wij nu 
samen eens zijn bootje kopen? 
‘Mijn schoonvader zou ook aan 
de wal gaan, want het werd steeds 
moeilijker om  personeel te krijgen. 
Ik wilde helemaal niet aan de wal, 
mijn hart lag bij de scheepvaart. Ze 
zeggen weleens: de beste stuurlui 
staan aan wal. En dat is ook zo. 
‘De parlevinker liet zijn boeken zien 
en zei: als je dit een jaar of 10 hebt 
gedaan, ben je binnen.’
Rokus haalt zijn schouders op en 
grinnikt. ‘Dat was niet zo natuur-
lijk. We hebben het gedaan, maar 

het was hard werken. Ik was van ’s 
morgens zes tot ’s avonds 12 bezig, 
23 jaar lang. Ik vond niet dat ik er 
nu zo geknipt voor was, voor een 
parlevinkerbedrijf. Ik moest een 
kruideniersdiploma en een mid-
denstandsdiploma halen. Dat was 
verdomme moeilijk. Waar de koffie 
vandaan komt enzo...
‘Mijn vrouw was wel goed onder-
legd, dus zij heeft het middenstands-
diploma gehaald. 
Maar toen kwamen de duwboten en 
verdween de sleepvaart. De vrou-
wen gingen van boord. Onze omzet 
kelderde van 1000 gulden naar 300 
gulden per dag. Op een gegeven mo-
ment zei mijn boekhouder: meneer 
Rokus, je hebt een dure hobby...’

Tijdens het hele gesprek zit Rokus 
een beetje voorover gebogen aan ta-
fel. Zijn blauwe trui heeft precies 
dezelfde kleur als zijn ogen. Ellebo-
gen op tafel,  zijn handen dan weer 
samengevouwen, dan weer open. Hij 
heeft geen tijd zijn soep te eten, hij 
vertelt door. ‘Ik was 54 toen ik mijn 
parlevinker verkocht. Een uitkering 
kreeg ik niet, ik moest interen op ons 
huis. Het huis waar we zo hard voor 
hadden gewerkt, dat wil je toch niet? 
Want dat moet gezegd: hetgeen wat 
we hebben, hebben mijn vrouw en ik 
echt samen verdiend. Ze heeft hard 
mee moeten werken in de zaak.
‘Ik dacht: ik ga als loods varen. Dat 
je inspringt als iemand geen papieren 
heeft, ik had tenslotte alle papieren.’

Rokus zit onbeweeglijk. Dan schudt 
hij langzaam zijn hoofd. ‘Ik kwam 
in Duitsland op een schepie en wist 
niet wat ik meemaakte! Ik schrok me 
dood. Het liefst was ik onmiddel-
lijk weer omgedraaid. De stuurhut 
was helemaal anders dan ik gewend 
was. Geen stuurrad, maar allemaal 
knopjes en beeldschermpjes. 
Ik zei tegen die kapitein, moet je 
eens luisteren: van die apparatuur 
heb ik geen verstand. Ik weet de weg, 
maar verder... Hij zei dat hij me dat 
wel even zou leren en hij begon met 
uitleggen.
‘Ik dacht, een radio heeft 20 knop-
pen, maar je hebt er maar drie no-
dig en je hebt muziek. Ik heb altijd 
logisch nagedacht. Al dat spul had 

ik niet nodig, ik moest weten waar 
het echolood was, het roer en de 
radar...’

Afscheid
‘Nou, ‘s avonds om 11 uur zei ik 
tegen mijn schipper: ga maar slapen, 
ik red het wel. 
Het werd twee uur ‘s nachts en ik 
wilde voor anker gaan, maar ik zag 
nergens meer een schip achter zijn 
anker liggen. Ik dacht: Jezus, waar 
liggen ze dan? Als ik een haven in 
zou varen zou ik die vent op kosten 
jagen. Alles was veranderd, als ik 
op de radar keek, liep er ineens een 
streep over de Rijn. Wat was dat? Ik 
raakte in paniek. Innerlijk was ik 
mijn zaakje niet zeker. Ik heb het 

schepie bij een paar duwbakken 
opzij gelegd, paar uur geslapen en 
‘s ochtends vroeg weer verder.’

Hij schudt zijn hoofd nogmaals. 
‘Moet u luisteren, wij deden er bij-
voorbeeld acht dagen over om van 
Rotterdam naar Straatsburg te varen. 
Dat doen ze tegenwoordig in drie 
dagen. Ik ben niet meegegroeid met 
alle vernieuwingen. Vreselijk, vond 
ik het. Op het station in Mannheim 
heb ik afscheid genomen van de 
scheepvaart. Ik zei tegen mezelf; ik 
doe dit nooit meer, want wat ik denk 
dat ik ben, dat ben ik niet meer.’
Hij trekt het bord koud geworden 
soep naar zich toe. Voorovergebo-
gen, de ellebogen op tafel.

MET HART&ZIEL
Journaliste Karin Stroo en fotograaf Nico te Laak hebben een 
serie portretten gemaakt van jong en oud in de binnenvaart. De 
reeks die Weekblad Schuttevaer de komende weken publiceert, 
geeft een persoonlijk beeld van een uitzonderlijke bedrijfstak 
waarmee mensen zich veelal met hart en ziel verbonden voelen. 
Deze week afl evering 4.

‘Wat ik denk dat ik ben, dat ben ik niet meer’ 
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De nieuwbouw van droge lading-
schepen nam in 2011 af. In de 
tankvaart wordt voor 2012 een 
forse teruggang van het aantal 
nieuwbouwtankers verwacht. 
In de passagiersvaart groeit de 
nieuwbouw. Dat constateert de 
CCR in de eind juli verschenen 
‘Marktobservatie 2012-1’. 

Er werden in West-Europa in 2011 
14 nieuwe drogeladingschepen 
(samen 33.000 ton) en 15 nieuwe 
duwbakken (36.000 ton) aan de 
vloot toegevoegd (ter vergelijking: 
in 2010 waren dat er respectievelijk 
30 en 35). Bijna alle nieuwe sche-
pen werden in Nederland in bedrijf 
genomen. De meeste nieuwbouw is 
tussen de 3000 en 4000 ton groot. 
Tankvaart
In de tankvaart kwamen in 2011 
64 nieuwe tankers op de markt 
met een totale capaciteit van rond 
de 176.000 ton. In 2011 kwamen er 

een stuk minder in de vaart dan in 
2010 (-47%). De afname zat vooral 
in de zeer grote schepen (>4000 ton 
laadvermogen). In de maat van 3000 
tot 4000 ton kwamen er in 2011 
net zoveel schepen in de vaart als 
in 2010. 
De dynamiek in de tankvaart be-
gon volgens de CCR vergeleken 
met de drogeladingvaart pas een 
jaar later af te nemen en in 2012 
worden minder nieuwbouwtankers 
verwacht.  ‘Deze vertraging in de tijd 
hangt samen met de overgang van 
enkelwandige naar dubbelwandige 
schepen die meer nieuwbouw vergt.’ 
Verder mag niet worden vergeten 
dat de economische crisis volgens 
de CCR de tankvaart minder raakte 
dan de drogeladingvaart. 

Passagiersvaart
De nieuwbouw van passagiers-
schepen groeide in 2011. Voor 2012 
worden op grond van de orderporte-

feuille 16 nieuwe schepen in de vaart 
gebracht. Grote schepen die tussen 
de 180 en 200 passagiers kunnen 
huisvesten zijn het meest in trek, 
gevolgd door schepen die plaats 
bieden aan 160 tot 180 mensen. De 
rederijen zijn Duitse, Zwitserse en 
Amerikaanse ondernemingen. 
Van nieuwbouw van schepen voor 
dagtochten heeft de CCR alleen 
Duitse cijfers en daaruit blijkt dat 
de vloot voor dagtochtschepen daar 
licht groeide in 2011, er kwamen 
negen schepen bij en er werden ze-
ven schepen uit de vaart genomen. 
Dagtochtschepen zijn populair en dat 
heeft volgens de CCR te maken met 
veranderd reisgedrag. Mensen kie-
zen meer voor dagtochten en korte 
vakantiereizen. ‘Het economisch 
potentieel is zeer hoog en ook het 
groeipotentieel is nog betrekkelijk 
groot.’  

www.ccr-zkr.org

CCR: nieuwbouw tankers daalt in 2012

Nieuwbouw droge lading in 2011 fors minder

BUXTEHUDE

De brand aan boord van het 
containerschip Flaminia voor de 
Engelse kust is nog steeds niet 
geblust. Dinsdag 31 juli stegen 
volgens eigenaar de Duitse Ree-
derei NSB de temperaturen in 
ruim 7 en was daarboven ook 
rook zichtbaar. 

De brand brak als gemeld 14 juli 
uit en leek begin vorige week onder 
controle. Het schip was met contai-
ners onderweg van Charleston in de 
Verenigde Staten naar Antwerpen. 
De brand ontstond in laadruim 4 
en tijdens de bluswerkzaamheden 
volgde een explosie, waarna het 
schip werd verlaten. Eén beman-
ningslid is vermist. 
De resterende 22 bemanningsle-
den en twee passagiers werden 
opgepikt door de olietanker DS 
Crown. Aan boord van dat schip 
stierf een bemanningslid en werden 
drie gewonden  overgebracht op het 
zusterschip mcs Stella, dat naar de 
Azoren voer. Van daaruit werden 
de gewonden naar ziekenhuizen 
gebracht, de overige bemannings-
leden naar Engeland. 
Smit Salvage kreeg de opdracht om 
de brand te blussen en het schip 
naar Europa te brengen. Daarvoor 
werden de blussende sleepboten 
Fairmount Expedition en Anglian 
Sovereign naar het schip gestuurd. 
Later arriveerde ook de sleper Carlo 

Magno. De Flaminia werd begin 
deze week versleept tot op 100 mijl 
uit de Engelse kust, maar dinsdag 
werd ze weer buiten de 200-mijlszo-
ne gebracht. Sinds maandagavond  
kan het team brandweermannen niet 
meer aan boord vanwege het slechte 
weer, dat naar verwachting enige 
dagen aan zal houden. 
Volgens het reddingsteam is de 
brand in de ruimen 4, 5 en 6 ge-
blust, maar is het niet zeker of alle 
containers in die ruimen inmiddels 
brandvrij zijn. Er was dinsdag rook 
zichtbaar boven ruim 7 en de tem-
peraturen in dit ruim waren aan het 
stijgen. Het schip maakt nog steeds 
een slagzij van 10 graden. Later de-
ze week wordt een beslissing van de 
autoriteiten verwacht om het schip 
naar een veilige Europese haven te 
mogen slepen.  (MdV)   

Flaminia rookt nog steeds

Eerste Hartman m2 
Runner in de vaart
Hartman Marine Group heeft 
de MV Oceanic in de vaart ge-
nomen, de eerste van de drie 
nieuwbouwschepen in de Hart-
man m2 Runner serie. Deze se-
rie bestaat uit general cargo/
zware ladingschepen met open 
top notatie. 

‘De Oceanic (92,9 x 15, 2978 gt, 
3500dwt) kan met dezelfde kos-
ten tweemaal zoveel windmolen 
onderdelen vervoeren als andere 
3000-tonners’, zegt directeur Jo-
han Hartman van Hartman Marine 
Group. Omdat de Oceanic een smal-
le aan stuurboordzijde geplaatste 
opbouw heeft is extra dekruimte aan 
bakboord vrijgekomen. Door het 
weglaten van een coaming vormt 
het dek één egale oppervlakte van 
reling tot reling, wanneer de elf 
luiken gesloten zijn. Het dek is 
daardoor ruim tweeënhalf meter 
breder dan dat van schepen van 
vergelijkbaar formaat. Vanwege 
het hoge vrijboord heeft het schip 
een open top notatie en mag op zee 
met open luiken worden gevaren. 
Het schip is hierdoor ook geschikt 
voor projectladingen.
De Oceanic arriveerde in mei in Urk 
waar ze is afgebouwd door Hartman 
Marine Shipbuilding. Het schip zal 
voor rederij Global Seatrade, dat 
onderdeel is van de Hartman Ma-
rine Group, de offshore markt gaan 
bedienen. 
Het tweede en derde schip in de 
Hartman m2 Runner serie worden 
in maart en november 2013 opge-
leverd. Eén van deze twee schepen 
zal ook voor Global Seatrade gaan 
varen, de andere gaat naar Hartman 
Seatrade, de rederij van één van Jo-
han’s broers. Alle schepen gaan in 
vaste bevrachting bij Amasus Ship-
ping in Delfzijl. (TP)


