
Containers overboord!

Containerschepen worden steeds 
groter: de maximumcapaciteit is 
in de afgelopen 20 jaar ongeveer 
verdrievoudigd. 

Een analyse van de oorzaken van containerverlies en de rol van 
verschillende stakeholders

Waarom slaan containers overboord?
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In de haven worden 
containers vastgezet, het 
zogenaamde sjorren. Dit 
gebeurt met sjorstangen
en spanschroeven, 
maar de bovenste 
containers op grote
containerschepen zitten
alleen op de hoeken 
aan elkaar vast met 
twistlocks.

Tijdens het navigeren kunnen grote 
krachten op een schip ontstaan, 
vooral tijdens stormomstandigheden. Dit 
gebeurt dan bijvoorbeeld door hevige 
slinger bewegingen, klappen van golven 
tegen het schip en de containers en het 
mogelijk raken van de bodem. Hoe groter
het containerschip, hoe sneller het bij zwaar 
weer terugkeert in de evenwichtspositie. Dat 
maakt de kans op containerverlies groter. 

Veel container schepen opereren 
onder tijdsdruk, want tijd is geld. 
Volgens verzekeraars zou 
lang zamer varen minder 
stabiliteitsproblemen opleveren.

1.486
containers

Ook brand kan een 
oorzaak zijn van 

container verlies. In 2021 
brandde de X-Press Pearl 

met 1.486 containers
aan boord bijna twee 

weken lang voor de kust 
van Sri Lanka voordat 
het zonk, waarbij o.a. 
veel plastic pellets en 

chemicaliën in zee 
terechtkwamen.

2021

Als zware containers op lichte 
containers worden gestapeld kan 
het schip minder stabiel worden.

Wie zijn er betrokken bij containervervoer?
Bij containervervoer zijn verschillende stakeholders betrokken. Indirect eigenlijk 
iedereen, want vrijwel elk individu heeft thuis wel spullen die per container over 
zee zijn getransporteerd.

1.800
containers

In november 2020 
verloor containerschip 
ONE Apus ruim 1.800 

containers in de Stille 
Oceaan. Enkele maanden 

later gebeurde een 
vergelijkbaar incident, 
toen containerschip 

Maersk Essen zo’n 750 
containers verloor in de 

Stille Oceaan. 

2020

Hoe kunnen we containerverlies voorkomen?

De expediteur3

faciliteert het vervoer, 
als tussenpersoon.

De haven5

ontvangt de container-
schepen en biedt 
faciliteiten voor het laden 
en lossen en toezicht/
controle.

De producent1 

levert goederen, die 
per schip vervoerd 
worden. 

De lading-
eigenaar

2 

laat de eigen lading 
per schip vervoeren.

De consument7

koopt producten, die 
in delen of als geheel 
per containerschip 
vervoerd zijn.

De internationale 
maritieme sector
moet met alle partijen 
aan de slag om nieuwe 
veiligheidseisen door te 
voeren in IMO voor de steeds 
grotere containerschepen. 
Dit wordt ook geadviseerd 
door de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid (OVV) in het 
rapport dat verscheen n.a.v. de 
containerramp met MSC Zoe. 
Alle actoren in het maritieme 
containervervoer krijgen te 
maken met de gevolgen van 
deze nieuwe veiligheidseisen, 
ten behoeve van het milieu.

De expediteur
dient aandacht voor veilig 
containervervoer voorop 
te stellen bij het maken 
van afspraken met andere 
commerciële partijen.

De ladingeigenaar
kan een reder kiezen op 
basis van de getroffen 
maatregelen ten behoeve van 
het milieu en kan een reder 
stimuleren om verbeteringen 
z.s.m. door te voeren door 
deze vast te leggen in de 
samenwerkingscontracten.

De rederij
kan containers beter 
vastzetten. Ook kunnen 
systemen worden ontwikkeld 
die containerverlies 
eerder registreren. Bij 
stormomstandigheden moet 
een reis worden aangepast of 
uitgesteld.

De haven
kan voorrang geven aan rederijen 
met aantoonbaar verbeterde 
veiligheidseisen en fl exibiliteit 
bieden aan containerschepen 
die door het afwachten van 
gevaarlijke weersomstandig-
heden later arriveren dan 
gepland. Ook kunnen extra 
controles uitgevoerd en 
gefaciliteerd worden.

De verzekeraar
zou geleden schade door 
container verlies alleen kunnen 
vergoeden wanneer aan vooraf 
afgesproken progressieve 
veiligheidseisen voor 
containervervoer is voldaan.

De consument
kan de verkopende partij 
vragen naar de manier waarop 
het product vervoerd is en 
aandringen op een nieuwe 
standaard die verbeterde 
procedures rond veilig 
containervervoer garandeert.

Naast zware milieuschade is er 
ook sprake van pure economische 
schade qua ladingverlies. 
In het geval van de 1800 verloren 
containers bij ONE Apus ging het naar 
schatting om 200 miljoen dollar aan 
verloren lading.

Niet alles wat op zee gebeurt wordt 
automatisch geregistreerd. Dus 
we kunnen vrijwel met zekerheid 
stellen dat de werkelijke hoeveelheid 
containerverliezen hoger ligt dan de 
gerapporteerde hoeveelheid.

Een TEU is een standaardmaat 
voor containers en staat voor 
twenty-foot equivalent unit, 
oftewel een container van 
ruim zes meter lang.

CONTAINEROVERGESLAG IN HAVENS WERELDWIJD BLIJFT GROEIEN

Een paar voorbeelden

Wil je meer weten over containerverlies en hoe het te voorkomen? 
Neem contact op met Stichting De Noordzee.
www.noordzee.nl  |   info@noordzee.nl

De rederij4 

verzorgt het transport 
met containerschepen.

De winkel/
het magazijn

6

waar de producten 
liggen uitgestald voor 
ze worden gekocht.

Elke stakeholder kan verantwoordelijkheid nemen om 
veiliger containervervoer te realiseren, maar niemand 
kan het alleen. Stichting De Noordzee heeft het liefst 
dat maatregelen wettelijk worden vastgelegd door 
de IMO, maar het duurt lang om wereldwijd beleid te 
ontwikkelen. Voor veilig containervervoer is het daarom 
noodzakelijk dat de betrokken stakeholders zo snel 
mogelijk kiezen voor vrijwillige maatregelen.

De verzekeraar
verzekert de getransporteerde 
goederen. 

De IMO
De Internationale Maritieme 
Organisatie bepaalt wereldwijd het 
beleid voor de maritieme sector op 
het gebied van veiligheid en milieu.

Dit gebeurt er als er containers overboord slaan

Hoe groot is het probleem en wat zijn de gevolgen?

Het verlies van 
lading zorgt voor 

economische schade

De containers en lading 
belanden in zee

 De inhoud van de 
containers veroorzaakt 
zware milieuvervuiling

Drijvende containers 
zorgen voor onveilige 

situaties, bijvoorbeeld door 
mogelijke aanvaringen

Lading en containers 
zijn vaak lastig 

te bergen

Stichting De Noordzee
Als Nederlandse natuur- en 
milieuorganisatie vragen wij samen 
met andere ngo’s aandacht voor 
containerverlies en proberen wij dit 
in de toekomst te voorkomen om de 
zeeën en oceanen te beschermen.

Als een schip snel vaart in hevige 
weersomstandigheden, worden de 
krachten die vrijkomen vergroot. Als 
een schip niet of langzamer vaart, 
beweegt het schip minder, is het 
stabieler en is er minder kans op 
containerverlies. Ook de vaarrichting
is van belang voor de stabiliteit.

Een groot containerschip is 400 meter 
lang. Door de beschreven krachten/
versnellingen op het schip kunnen 
sommige twistlocks breken en hele stapels
containers als dominostenen omvallen.

krachten/krachten/

70
containers

In 2018 verloor container-
schip Maersk Shanghai
zo’n 70 containers voor 
de kust van de VS. Op 
verschillende stranden 

in Europa spoelden later 
Nike-schoenen aan na 
een reis van ruim 8000 
km. O.a. op de Azoren 
en in Ierland, Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk en 
België werden deze 

schoenen na een lange 
reis aangetroffen.

2018

62
containers

In 1997 voer container-
schip Tokio Express
van Rotterdam naar 

New York, toen vlakbij 
Engeland 62 containers 
overboord gingen. Een 
container zat vol met 
Lego, waardoor bijna 

5 miljoen Legodeeltjes in 
zee belandden. Sindsdien 
spoelt er nog regelmatig 

Lego aan.

1997

342
containers

Op 2 januari 2019 verloor 
container   schip MSC 

Zoe 342 containers voor 
de Nederlandse kust. 
Daarbij kwam er naar 

schatting 3,2 miljoen kilo
lading als afval in zee.

2019

Het gerapporteerde cijfer
Volgens de World Shipping Council  gingen 
er in 2020 en 2021 gemiddeld 3.113 containers 
per jaar overboord.

3.113
containers


