
26 november 2022, pag. 28

Nooit weer
zo’n containerramp?

Lessen

leren

van

de

MSC

Zoe

De ramp met de MSC
Zoe is in vele opzichten
een gamechanger ge-
bleken voor de contai-
nerscheepvaart, ziet El-
len Kuipers van de Wad-
denvereniging bijna
vier jaar later. Zorgen
blijven er over het al-
maar uitdijen van de
containerkolossen.

GOOS BIES

‘V
an alle spullen die we in huis
hebben, is 90 procent per
container vervoerd. Best wel
bizar”, zegt Ellen Kuipers,
scheepvaartexpert bij de

Waddenvereniging. De overheden, de reders,
de fabrikanten, de verzekeraars, iedereen lijkt
te willen leren van de ramp met de MSC Zoe,
maar er ligt óók een verantwoordelijkheid bij
de consument, vindt de Waddenvereniging.
,,We zijn allemaal een deel van de oplossing.”

De bereidheid om te leren van de contai-
nerramp boven de Waddeneilanden is groot,
stelt Kuipers vast. Komende week vertelt de
Waddenvereniging erover op de trilaterale
regeringsconferentie in Wilhelmshaven. De
vierjaarlijkse bijeenkomst waar de regeringen
van Nederland, Duitsland en Denemarken
nieuwe afspraken maken over de gezamenlij-
ke omgang met het werelderfgoed Wadden-
zee.

De Waddenvereniging organiseert de work-
shop samen met het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat (I&W), en dat is vol-
gens Kuipers niet zo gebruikelijk. In Duits-
land is zo’n combinatie nog ondenkbaar. Er
spreken ook vertegenwoordigers van de
brancheverenigingen van de containerrederij-
en (de World Shipping Council) en de interna-
tionale scheepvaartverzekeraars (IUMI). ,,Ze
zijn best streng geworden om verlies van
containers tegen te gaan, dat is positief.”

Eerder dit jaar maakte minister Mark Har-
bers (I&W) bekend dat schepen op de Noord-
zee betere begeleiding krijgen bij heftig weer.
,,Dat is echt iets waar wij voor ons voor inge-

zet hebben”, zegt Kuipers. Het duurt nog wel
minstens tweeënhalf jaar voor het systeem is
ingevoerd. Grote reders hebben ondertussen
al wel maatregelen genomen om gevaarlijke
situaties te vermijden, door bijvoorbeeld een
soort sensoren op scheepswanden te plaat-
sen, die de door de kapitein aangehouden
koers kan overrulen als containers dreigen te
‘rollen’, vertelt Kuipers. ,,Containers staan
acht tot tien hoog op het dek. Deze schepen
zijn té stabiel gebouwd, er is geen materiaal
op de wereld om de containers vast te zet-
ten.”

H
et aanscherpen van regels vergt veel
tijd, zegt Frank de Boer. ,,Alles moat
ynternasjonaal ôfstimd wurde.” De

beleidsmedewerker van de FNP bracht half
november de noodzaak tot internationale
samenwerking onder de aandacht van het
Europees Parlement. Dat was op een confe-
rentie over maritieme veiligheid, naar aanlei-
ding van de ramp met de schipbreuk leidende
olietanker Prestige voor de kust van Noord-
Spanje, twintig jaar geleden. ,,Der is doe hiel
stevich trochpakt. Der binne strangere regels
kaam, sa moatte oaljetankers no in dûbele
wand hawwe om yn Europeeske wetters farre
te meien.”

Ook na de ramp met de MSC Zoe traden de
overheden kordaat op, vindt De Boer. De vele
internationale belangen maken ingrijpen
echter zeer complex. Zo bleek het afsluiten
van de zuidelijke route boven de Waddenei-
landen voor containervervoer bij slecht weer
niet haalbaar. ,,Dat skynt hiel yngewikkeld te
wêzen. Sa’n rûte leit bûten de territoriale
wetters, en dat moatte jo dan fia de IMO

(International Maritime Organization) regelje.
Dan moatte lannen as Panama en Sina der ek
mei ynstimme. Nederlân hat it wol probearre,
mar sels Dútslân en Denemarken wiene ôf-
hâldend.”

Volgens De Boer is zo’n verregaande maat-
regel niet nodig als je Europees enkele stren-
gere maatregelen invoert, op het gebied van
aansprakelijkheid, inspectie en het vastzetten
van containers. Geleidelijk worden de teugels
aangetrokken, met behulp van onderzoeken
in Nederland (Onderzoeksraad voor Veilig-
heid), Duitsland en Panama. De World Ship-
ping Council houdt inmiddels zo goed en zo
kwaad als dat gaat bij hoeveel containers er
wereldwijd overboord slaan en het Neder-
landse kabinet besloot op Prinsjesdag dat een
slingerhoekmeter (waarmee de kapitein ge-
waarschuwd kan worden) verplicht wordt
voor containerschepen.

I
ntussen had de Waddenvereniging zich
voorgenomen om de laatste 800.000 kilo
aan Zoe-afval uit de Noordzee te vissen.

De vereniging kreeg er samen met stichting
De Noordzee en de Friese Milieu Federatie
bijna 2 miljoen euro voor van de Nationale
Postcode Loterij. Eind 2021 werd zo door twee
ingehuurde bergers en duikers nog een kleine
90.000 kilo rotzooi uit de Noordzee boven de
Waddeneilanden gehaald.

Momenteel is een tweede ronde van de
CleanUp XL bezig, waarmee nog eens een
dikke 100.000 kilo troep uit zee is gevist.
Slechts een fractie daarvan is overigens Zoe-
afval. ,,Veel van die rommel is onder het zand
verdwenen. Bovendien ligt een deel van de
troep in Duitse wateren. ,,We mogen daar ook

bergen, maar zien daar voorlopig nog van af,
vanwege alle bijkomende regels en instan-
ties”, zegt Kuipers, die projectleider is.

,,We hebben ons voorgenomen 800.000
kilo afval uit zee te halen, welk afval maakt
dan niet zoveel uit.” Zo komen er deze maan-
den veel visnetten boven, maar ook heel veel
nylon. ,,We vermoeden dat dat uit een schip
komt dat in 1960 is vergaan.” Het is de bedoe-
ling van het nylon en ander opgedoken afval
nieuwe producten te maken. De synthetische
textielvezels gaan naar een proefproject in de
Eemshaven. ,,We hopen er iets functioneels
van te maken, bijvoorbeeld paaltjes of bloem-
bakken. Het zou te gek zijn als dat lukt.”

D
uikers halen rond wrakken nog wel
altijd aantoonbaar spullen uit MSC
Zoe-containers boven water, zoals

speelgoedautootjes, fleecedekens, ‘my little
pony’s’ en badjassen. Al die troep wordt gere-
cycled, ook tot (kunst)producten die ons
bewust moeten maken van de gevolgen van
ons consumptiegedrag, zegt Kuipers. ,,En als
we een merkje vinden in zo’n badjas, dan
nemen we ook contact op met de producent:
‘wat kunnen we er samen aan doen dat dit
niet weer gebeurt?’”

Zo is de ramp met de MSC Zoe op veel
fronten een gamechanger geweest, zegt Kui-
pers. De grootste zorgen houdt ze over ,,de
ongebreidelde groei van de containervaart”.
,,Het allergrootste containerschip is alweer
een stuk groter dan de MSC Zoe. Die grotere
schepen reageren alweer anders op nood-
weer. Daar breek ik mijn hoofd over. Die
ratrace naar het grootste schip moet stop-
pen.”

342 containers met
3,2 miljoen kilo troep

Op 2 januari 2019 verloor het bijna

400 bij 60 meter lange container-

schip de MSC Zoe 342 in een noord-

westerstorm 342 containers met

spullen in de Noordzee, zonder dat de

kapitein dat aanvankelijk door had.

Omgerekend belandde er ruim 3,2

miljoen kilo afval in de Noordzee,

verspreid over 3000 vierkante kilo-

meter. Veel plastics (ook in de vorm

van bolletjes) en andere rommel

spoelden op de Waddeneilanden aan.

Met behulp van bergers, overheden,

vissers en vrijwilligers is tot het eind

van dat jaar zo’n 2,4 miljoen kilo

rotzooi geborgen. Het opruimen van

de vervuiling is door de reder voor 3,4

miljoen euro afgekocht (geschikt).
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