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‘We hebben 
meters nodig, 
geen centimeters’

BEN SERRURE

‘K
ijk wel effe uit hier. 
Met al die regen is het
spekglad.’ Het giet als 
we aan boord gaan 
van de Martinique, het
85 meter lange contai-

nerschip van de Nederlandse schipper
Rein Schut. Reden van ons bezoek: de ge-
volgen van de aanhoudende droogte. 

Na twee weken rotweer lijkt die aanlei-
ding gedateerd, maar dat is het niet. Na
een hete en droge zomer volgden met sep-
tember, oktober en november nog eens
drie abnormaal droge maanden. Het re-
sultaat is dat veel Europese binnenwateren
nooit op een lager peil stonden dan nu. 
De voorbije weken stond er zo weinig wa-
ter in onder meer de Rijn, de Donau, de
Waal en de IJssel dat ze steeds moeilijker 
of onmogelijk bevaarbaar worden voor
grote vrachtschepen. 

De kapitein en eigenaar van de Marti -
nique vaart een vaste route tussen de zee-
haven van Rotterdam en de inlandse ha-
ven van Hengelo, een route die voor een
groot stuk langs de IJssel loopt. Maar die
Nederlandse rivier staat zo laag dat hij 
niet langer volgeladen op en af kan varen. 
Als Schut ons aan de kade van Deventer
oppikt, valt op dat in de laadruimte aardig
wat leegtes gapen. ‘Ik laad nog maximaal
800 ton, terwijl de Martinique in normaal
water 3.100 ton aankan.’

Nadat we onze schoenen hebben uitge-
trokken, heet Schut ons hartelijk welkom
in zijn stuurhut. Het is zondag, en dus zijn
ook echtgenote Fiona, de wat zieke zoon
Vince - ‘genoemd naar de acteur Vin Die-
sel’ - en de hond Sam aan boord, net als
een extra stuurman en twee matrozen. 
‘We vormen één grote familie’, zegt Schut,
terwijl hij zijn uit de kluiten gewassen
vrachtschip weer de IJssel op stuurt. 

Wie achteloos met de Martinique mee-
vaart, zou weinig merken. Maar als je op
de details let, merk je al snel dat er iets mis
is. Aan de oevers van de IJssel is het water

Op de IJssel in Nederland is het waterpeil zo ver gezakt dat her en der zandstrandjes ontstaan. © TIM DIRVEN

Na maanden extreme droogte staat het 
water in veel Europese rivieren zo laag dat 
schepen met minder lading moeten varen 
en industriële bedrijven in de problemen 
komen. Wij voeren mee met de Martinique 
op de IJssel. ‘Op dit moment stroomt er nog 
40 centimeter water onder de boot.’

zo ver gezakt dat her en der de meetpalen
volledig droog komen te staan. Op plek-
ken waar het water normaal meters hoger
tegen gestapelde stenen aanklotst, komen
zandstrandjes bloot te liggen.

Schut wijst aan bakboord op een sluis
die de IJssel met het binnenwater van 
Deventer verbindt. ‘Ze is al sinds juli bui-
ten werking. Doordat er te weinig water 
in de rivier staat, is er te weinig tegendruk
als de sluis zich vult. Daardoor kunnen de
deuren het begeven.’ Vijf vrachtschepen 
lagen er wekenlang vast door het lage wa-
ter, en ook de kleine lokale overslagtermi-
nal ligt al maanden stil. 

Elke dag bidden
Voor Schut is de toestand financieel geen
drama. Zijn boot is vast verhuurd aan de
containerterminal van Hengelo, die hem
per tocht betaalt, onafhankelijk van hoe
vol de Martinique is geladen. Maar dat
schepen slechts een derde tot een vierde
kunnen laden en de grootste boten op 
rivieren als de Rijn zelfs stilliggen, heeft 
op meerdere niveaus een ontwrichtend 
effect. In de eerste plaats op de binnen-
vaart zelf. 

‘Ook in België’, zegt Gisèle Maes, me -
dezaakvoerder van de Antwerpse rederij 
Victrol. ‘Er wordt vooral over de proble-
men op de Rijn gesproken. Maar je mag
niet vergeten: wat daar gebeurt, heeft in-
vloed op de hele West-Europese vloot. Het
water staat zo laag dat nog weinig schepen
kunnen varen. Er is daar dus een grote
vraag naar schepen, wat voelbaar is in alle
bereikbare wateren. Omgekeerd komen
de grotere schepen richting de plekken
waar wel nog diepgang is, waardoor over-
capaciteit dreigt. Daar zijn we nog niet,
maar we zitten wel in een kritieke fase. In
België en Nederland zijn veel schepen op
zoek naar werk.’

De historisch lage waterstand bezorgt
ook de zware industrie kopzorgen, vooral
in Duitsland. De voorbije weken regende

Ik laad nog
maximaal 
800 ton, 
terwijl mijn
schip bij een
normale 
waterstand
3.100 ton
aankan.

Rein Schut, 

kapitein van 

de Martinique
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het alarmerende geluiden van in-
dustriële bedrijven langs de Rijn,
de waterloop die het industriële
hart van Duitsland verbindt met
Nederland, België en de Noordzee.
Zo’n 80 procent van de in Duits-
land via boot vervoerde cargo - vo-
rig jaar 223 miljoen ton - passeert
normaal langs de Rijn. Dat veel bo-
ten nog slechts met een fractie of
zelfs helemaal niet meer kunnen
varen, is een ramp voor veel bedrij-
ven. Die rekenen niet alleen op het
Rijnwater voor koeling, maar ook
voor de aanvoer voor basisgrond-
stoffen in hun productieproces.

‘Veel bedrijven geraken niet
meer aan genoeg grondstoffen als
erts en cokes’, zegt de countryma-
nager voor Duitsland van een Bel-
gisch industrieel bedrijf dat liever
niet met zijn naam in de krant
komt. ‘Vooral oktober was ingrij-
pend. En wie nog wel aan grond-
stoffen geraakte, betaalde hoge
meerkosten, met tarieven die tot
vijfmaal hoger liggen dan nor-
maal. De aanvoer naar de weg of
het spoor verleggen brengt even
soelaas, maar is geen oplossing
voor de lange termijn. En voor
sommige producten - zoals diesel
of andere brandstoffen - die vanuit
Rotterdam moeten komen, is de
boot de enige goede oplossing.
Sommige tankstations in Duits-
land en Nederland staan vandaag
droog door het lage water.’ 

Hoe groot het probleem is,
werd de voorbije weken duidelijk.
Meerdere grote bouwprojecten lig-
gen stil. Bedrijven als Bayer, BASF,
ThyssenKrupp, RWE of Evonik
moesten hun productie afbouwen
of zelfs stopzetten, wat vaak tot 
teruggeschroefde financiële ver-
wachtingen leidt. Bij de jongste
kwartaalcijfers liet Evonik weten
‘elke dag te bidden voor regen’. 

Niet schuren
Op de IJssel druppelt het nog
steeds. Maar aan boord van de

Martinique is Schut niet meteen
onder de indruk. ‘Natuurlijk zijn
we blij met deze regen, maar veel
stelt het niet voor. We hebben geen
centimeters nodig maar meters.
Het moet een maand aan een stuk
stortregenen, dan hebben we het
ergens over. ’

Met zijn zoon op schoot stuurt
Schut zijn boot traag in de richting
van het Twentekanaal. Ondanks
het lage water kijkt Schut nauwe-
lijks op zijn dieptemeter. Na elf
jaar IJssel kent hij de route als zijn
broekzak. Hij weet waar hij moet
varen om het meeste water onder
de romp te krijgen. ‘Je wil niet over
de grond schuren, want schuren is
schade.’ 

Een boordinstrument dat wel
de no dige aandacht krijgt, is wat

Schut zijn TomTom noemt. Daarop
ziet hij een kaart, maar vooral wel-
ke schepen in de buurt varen. Dat
is in de huidige omstandigheden
extra belangrijk. ‘Kijk hoe smal het
hier is. Als er nu een boot in de te-
genovergestelde richting komt,
moet ik uitwijken, want opvaart
wijkt voor afvaart. Maar zie jij
plaats om uit te wijken? Nee. Dus
moet je anticiperen.’ Gelukkig is
het zondag. Dan is het, ook op het
water, rustig op de baan. 

Schut manoeuvreert de Martini-
que het moeilijkste stuk in. Daar
wordt helemaal duidelijk waarom
hij op bijna een vierde van de capa-
citeit vaart. De dieptemeter geeft
nog bijna anderhalve meter aan.
Maar schijn bedriegt. ‘De meter
meet de diepte in het midden van
de boot. Achteraan ligt het schip
lager, en dan moet je het roer er
nog bij tellen. We hebben nu nog
zo’n 40 centimeter overschot.’ 

Van 40 centimeter onder een
boot die met lading zo’n 1.000 ton

weegt, worden wij wat nerveus.
Voor Schut is het intussen dagelijk-
se kost. Hij loodst ons rustig het
Twentekanaal in, naar de sluis van
Eefde. 

Stabieler waterpeil
De grote vraag is hoe uitzonderlijk
de situatie nog is. Wat we nu mee-
maken, is misschien in tachtig jaar
niet gezien. Maar zelfs het meest
gematigde klimaat scenario voor-
spelt dat zulke lange droogtes fre-
quenter worden. En als ze structu-
reel worden, zit de zware industrie
met een probleem.

Schrik dat het transport groten-
deels naar het spoor en de weg
wordt verlegd, heeft Schut niet. ‘De
spoorlijnen zitten vol, dus dat lijkt
me geen realistisch alternatief. En
je kan extra vrachtwagens bouwen,
maar er is nu al een chronisch te-
kort aan chauffeurs en de wegen
zitten overvol. Dat is dus ook niets,
lijkt me. Het enige positieve is dat
deze situatie duidelijk maakt hoe
belangrijk de binnenvaart is. Dat
wordt weleens vergeten als alles
loopt zoals het moet.’ 

De enige oplossing is proberen
te zorgen voor een stabieler water-
peil. Maar dat is gemakkelijker ge-
zegd dan gedaan. ‘Structureel kan
je maar één ding doen: extra slui-
zen bouwen’, zegt Gisèle Maes van
Victrol. ‘Maar daarvoor liggen de
groenen dwars. Of ze dan blijer
zijn met al die extra vrachtwagens
op de weg? Of dat schepen drie
keer moeten varen om een lading
af te leveren die in principe door
één schip kan worden afgeleverd?
Ik beschouw mezelf ook als groen,
maar dan pragmatisch groen.’ 

Maes onderstreept wel dat in
Duitsland een programma loopt
om de Rijn stukje bij beetje te ver-
beteren en het waterniveau te sta-
biliseren. ‘Het staat op de agenda.
Maar aan het einde van de dag heb
je nog altijd regen nodig.’

Duimendraaien
Aan boord van de Martinique wordt
Schut filosofisch. ‘Misschien is de
oplossing wel dat we het af en toe
langzamer aan moeten durven te
doen? Ik weet het, dat is niet met-
een compatibel met het systeem
waarin we leven en werken. Maar
toch...’ Als om de daad bij het woord
te voegen vertraagt hij het schip. De
sluis van Eefde is in zicht. Hond Sam
trippelt heen en weer. ‘Van de sluis
wordt hij altijd wat nerveus’, glim-
lacht echtgenote Fiona. 

Omdat dezer dagen meer boten
moeten varen om dezelfde hoe-
veelheid lading van A naar B te
krijgen, kan het hier in de week bij-
zonder druk zijn. ‘Een schip door
de sluis krijgen duurt gauw een
uur. Het is al gebeurd dat hier 14
schepen lagen te wachten. Dan zit
je hier dus een dag met je duimen
te draaien.’ Maar op deze druileri-
ge zondag kunnen we er meteen
door.

Als we de sluis door zijn, legt de
stuurman het schip aan om ons en
de familie van de kapitein van
boord te laten. Schut heft met een
kraan de auto van boord, en tilt
dan zelf vrouw en kind richting
kade. Papa blijft nog twee weken
varen. ‘Er staat nog zoveel op de
kant te wachten. Het wordt af-
wachten of we dit jaar met Kerst-
mis vrij hebben.’
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D
e beurzen kleuren

bloedrood, de

spanning tussen de

VS en China loopt

op en de wereld

bibbert voor een brexitdebacle.

Maar de collega-rekenmeesters

van de Schotse regionale krant

The Courier hadden donderdag

andere zaken aan hun hoofd. 

Zij zochten uit waarom de hy-

permoderne parkeermeters in het

graafschap Angus, nabij Aber-

deen, het niet meer deden. Pas

laat op de middag pakte The Cou-

rier uit met het verlossende ant-

woord. De ‘controversiële parkeer-

panne’ was te wijten aan zware

softwareproblemen bij de Zweed-

se netwerkleverancier Ericsson. 

Helaas voor de Zweden beperk-

ten de problemen zich niet alleen

tot de parkeerpalen in Angus. De

panne was zo groot dat miljoenen

Britten uren geen gebruik konden

maken van de 4G-diensten op hun

smartphone. Alsof dat niet vol-

stond, kampte Ericsson met ge-

lijkaardige problemen in Japan,

waar duizenden klanten uren in

de kou stonden.

Normaal word je als beursge-

noteerd bedrijf dan zwaar afge-

straft door beleggers. Toch won

Ericsson fors terrein op de beurs

van Stockholm. Die rally duurde

gisteren voort.

Dat heeft Ericsson te danken

aan zijn grote Chinese rivaal Hua-

wei. Die zit in de hoek waar de

klappen vallen sinds zijn finan -

cieel directeur deze week op vraag

van de VS werd gearresteerd om-

dat de smartphonegigant de 

handelssancties tegen Iran zou

hebben geschonden. De VS, maar

ook Canada, Australië en Nieuw-

Zeeland, waarschuwen al lang dat

de Chinese overheid westerse lan-

den kan bespioneren via het net-

werk van Huawei. Gisteren meld-

de De Tijd dat nu ook in België

een onderzoek naar Huawei

loopt.

Voor netwerkleveranciers als

Ericsson en het Finse Nokia is het

Chinese schandaal een vroeg

kerstgeschenk. Zij profiteerden de

voorbije maanden sowieso al van

het feit dat telecombedrijven we-

reldwijd hun 5G-netwerk aan het

uitrollen zijn. Vooral in de VS,

waar concurrent Huawei niet mag

meedoen, groeien ze fors. Wat

meteen verklaart waarom de aan-

delen Ericsson en Nokia sinds

Nieuwjaar met respectievelijk 

42 en 26 procent de hoogte in zijn

gegaan. 

Als de Amerikaanse lobbyisten

Europese lidstaten er kunnen van

overtuigen niet met Huawei in zee

te gaan, ziet de toekomst er niet

slecht uit voor de Zweden en de

Finnen. Volgens cijfers van het on-

derzoeksbureau IHS Markit was

Huawei vorig jaar goed voor 

28 procent van de mobielenet-

werkinfrastructuur. Ericsson staat

op de tweede plek met 27 procent,

Nokia krijgt brons met 23 procent.

De steeds dramatischer soap met

Huawei is voor de Scandinavische

telecomspelers een uitgelezen

kans om marktaandeel af te snoe-

pen van hun Chinese rivaal. Dat

een Schotse parkeerpaal het in die

concurrentiestrijd af en toe laat

afweten, nemen beleggers er met

plezier bij.

De
rekenmeester
Het echte verhaal achter de cijfers

Ericsson en Nokia

Parkeren in Angus

Pieter Suy 
Redacteur Ondernemen

+42%
Het aandeel Ericsson is 

sinds Nieuwjaar 42 procent

hoger gegaan.
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Rein Schut is, met zijn zoon op schoot, op weg naar het Twentekanaal. © TIM DIRVEN

De Rijn is ruim 1.200 kilome-
ter lang en verbindt het indus-
triële hart van Duitsland met
de diepzeehavens Rotterdam
en - via de Schelde-Rijnverbin-
ding - Antwerpen. 80 procent
van de goederen die in Duits-
land via water worden ver-
voerd, jaarlijks zo’n 220 mil-
joen ton, passeert via de Rijn.

De voorbije weken zakte het
waterniveau tot het laagste
peil sinds de start van de me-
tingen in 1881. Terwijl het wa-
ter in oktober en november
doorgaans tussen 3 en 4 meter
diep is, is dat in Keulen nog 
77 centimeter. In januari stond
het water in de Rijn nog op
een recordhoogte.

‘We hebben meters nodig, 
geen centimeters’
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Wilson, het vaste merk rackets van
de Amerikaanse tennisster Serena
Williams, komt wellicht in Chinese
handen. Het Chinese sportbedrijf
Anta Sports bevestigde gisteren dat
het samen met andere geldschieters
een bod van 4,6 miljard euro uit-
brengt op Amer Sports, het Finse
moederbedrijf boven Wilson. 

Amer heeft nog meer topnamen
in zijn portefeuille, zoals het ski-
merk Atomic, de Franse producent
van wielen voor racefietsen Mavic en
de specialist in outdoorkledij Peak
Performance. 

Chinezen kopen
tennisrackets 
Serena Williams

SPORTMATERIAAL

Carrefour opende dit jaar twintig
Express-buurtwinkels. Dat zijn er
minder dan in de voorgaande jaren.
Toen kondigde de supermarktgroep
aan minstens dertig winkels te ope-
nen. Bovendien wilde de keten in
enkele jaren tijd ook honderd win-
kels van de buurtformule Easy ope-
nen. Die plannen worden geschrapt.
De 15 al geopende Easy-winkels wor-
den omgebouwd tot Carrefour Ex-
press. ‘Bij de vroegere groeicijfers
hielden we geen rekening met win-
kels die sloten of verhuisden’, zegt
Carrefour.

Carrefour 
opent minder
buurtwinkels

SUPERMARKTEN LAADPALEN

432
Allego mag volgend jaar 

432 publieke laadpalen instal -

leren in Vlaamse steden en 

gemeenten. Het Nederlandse

bedrijf wint voor het derde jaar

op rij het contract van de distri-

butienetbeheerder Fluvius.
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