
Jarenlang was hij de drijvende stille kracht achter de wetenschappelijke 

kennisontwikkeling in de Rotterdamse haven; Cees Deelen. Afgelopen april 2019 

nam Cees afscheid van het werkzame leven om te genieten van zijn pensioen. 

Hij was voorzitter van het kennisteam Smart Logistics binnen het Havenbedrijf 

Rotterdam, SmartPort stuurgroep-lid en een echte ambassadeur van SmartPort. 

Binnen de overweldigende aandacht voor het spoor- en binnenvaartvervoer, 

bleef Cees hameren op de innovatie bij belangrijkste modaliteit voor containers: 

de truck. Graag geven we Cees nog één keer het woord.  

 

Hoe kwam je voor het eerst in aanraking met de haven? 

‘Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer. Opgegroeid in Rotterdam-West. In het 

weekend namen mijn ouders ons vaak mee naar de Wilhelmina pier om de 

passagiersschepen te bekijken. Het zag er weliswaar allemaal heel anders uit dan nu. 

Hier is de band met de haven gegroeid.  

 

Weg & Waterbouw heb ik gestudeerd in Delft. Vervolgens ben ik in dienst getreden bij 

Waterloopkundig Laboratorium. Nu bekend als Deltares. Er werd veel onderzoek 

gedaan naar buitenlandse havens, maar ook onderzoek rondom de Deltawerken. Een 

geweldige baan dus voor een startende waterbouwer! Na 7 jaar mocht ik aan de slag 

bij Havenbedrijf Rotterdam op de afdeling Nautisch Onderzoek en Ontwikkeling. 

Binnen deze nieuwe afdeling was er veel ruimte voor wetenschappelijk onderzoek, 

maar ook onderzoek via consultantsbureaus. Uiteraard was er ook veel expertise 

vanuit het Havenbedrijf zelf met goede kennis van zaken. Deze kennis konden wij goed 

inzetten. 

 

Met welke ontwikkelingen waren zij en jij bezig?  

Schaalvergroting in de binnenvaart (vier- en zesbaksduwvaart) en het doortrekken 

van het Hartelkanaal waren actuele onderwerpen. Dit was ook de tijd van de 

simulatiemodellen. Hier heb ik nauw samengewerkt met onder andere Maurits van 

Schuylenburg, wat uiteindelijk een samenwerking werd van ruim 33 jaar.  

We hadden in die tijd een operationele Havenmeester. Er was nog geen enkele 

focus of zicht op dat je middels onderzoeken een haven verder kon ontwikkelen en 

bijvoorbeeld veiligheidssituaties kon doorrekenen. Dit was dan ook de taak van onze 

afdeling om dit voor het voetlicht te brengen binnen die nautische sectie. Dit was de 

periode van 1986 – 1990.  



Vanaf 1990 verbreedde de focus naar logistiek en bereikbaarheid. Iedere 2 tot 3 jaar 

was er wel een reorganisatie binnen het Havenbedrijf. Dit was een natuurlijk proces 

in mijn loopbaan en in de organisatie. Zo verbreedde je je werkveld en interesse op 

een hele natuurlijke manier.  

We waren erg gefocust op uitbreiding, zoals de bouw van Maasvlakte 2 en de 

bereikbaarheid vanaf zee. Bereikbaarheid van het achterland is pas begin jaren 90 

gekomen, en bleek cruciaal voor onze concurrentiepositie. 

 

 

 

 

 

 

De ontwikkeling van Maasvlakte 2 liep parallel met de focus naar het achterland. We 

ontwikkelden een bepaald inzicht waarin we zagen dat die verbinding met het 

achterland via binnenvaart, spoor en weg enorm bepalend was voor onze 

concurrentiepositie. Dit was wel degelijk te danken aan de knappe koppen van de 

afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (later Directie Haven Innovatie) – daar zaten de 

mensen die onderzoek deden en nieuwe inzichten en concepten ontwikkelden. In het 

kader van Maasvlakte 2 kwam hier ook de modal shift-gedachte op. Voor een 

periode van een jaar of 5 had het Havenbedrijf naast exploitatie en acquisitie dus een 

aparte directie volledig gericht op innovatie. Hier heb ik ook aan kunnen bijgedragen. 

Wetenschappers die direct betrokken waren bij het strategische beleid van de haven 

waren mannen zoals Prof. Jan Edelman Bos, Prof. Guy Poeth en Prof. Henk van 

Dongen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

 

De verbreding van het takenpakket van het Havenbedrijf, hoe keek je naar die 

stap? 

Het was een lastige stap. We gingen ons bewegen op een veld waar we niets te 

vertellen hadden, het achterland, want wij vervoeren niets. Dankzij een stevige lobby 

bij de overheid hebben we hier wel kunnen bijdragen. Zo zie je dat er steeds meer 

nieuwe rollen voor het Havenbedrijf bijkwamen. Van Landlord naar Mainport-

developer en andere mooie termen. De verzelfstandiging in 2004 heeft ook veel 

mogelijk gemaakt.  

 

“We zagen dat die verbinding met het 

achterland enorm bepalend  

was voor onze concurrentiepositie.” 

 



Zo kon er vanuit - de toen - Mainport Holding ook grond voor terminals worden 

aangekocht. Denk hierbij aan Limburg en een ander avontuur in Oost Europa dat 

overigens niet al te succesvol bleek. Dit hoort er ook bij. It’s all-in the game.  

 

Hoe zie je nu de rol van het Havenbedrijf veranderen? 

Nu zijn er twee grote speerpunten: digitalisering en de energietransitie. De 

energietransitie is met name op de haven als geheel gericht. Digitalisering zien wij 

ook als performance slag op het achterlandgebied. Daar waar we vroeger gericht 

waren op infrastructuur en shuttleconcepten, gaan we nu de data-transparantie slag 

maken.  

 

De energietransitie is anders? 

Ja, dat denk ik wel. De wereld van de industrie gaat er echt anders uit zien. Al zal dit 

voor de logistiek minder gelden. Daar gaat het meer om de efficiency en 

duurzaamheid. We moeten slimmer met onze infrastructuur omgaan en daar speelt 

digitalisering een belangrijke rol in. De klanten in het achterland, de verladers: willen 

weten waar hun lading is en die gaan wij beter  bedienen. Congestie en locatie zijn 

dan veel beter inzichtelijk, waardoor we de logistiek veel efficiënter in kunnen richten.  

 

Wat heeft jou gedreven in jouw loopbaan en wat wilde je bereiken? 

Mijn drijfveer was wel echt de haven. Dit zie je ook terug in het medewerker 

tevredenheid onderzoek. Het gros van de medewerkers is heel erg trots op de haven 

en toont hier ook echt een drive naar verdere ontwikkeling. Wel had ik de focus op 

beleid, strategie en onderzoek: de lange termijn ontwikkelingen.  

 

Welke successen heb je behaald? En waar ben je het meest trots op? 

Als ik daarover nadenk springt de Verkeersonderneming hier boven uit. Operationeel 

qua uitvoering en strategisch qua samenwerken. Het wegverkeer bestaat uit enorm 

veel partijen die allemaal iets te zeggen hebben. Het oprichten van de 

Verkeersonderneming heeft hier bijgedragen aan een andere manier van 

samenwerken en een andere blik op de materie. Hans Smits heeft hier ook een hele 

belangrijke rol in gespeeld. Hij riep altijd: ‘Wie ligt er nog wakker van de files!’ Wij 

onderstreepten het  economisch belang van een goede verbinding met het 

achterland van de haven en daarmee konden we dit thema op de politieke agenda 

zetten.  



Wat zijn de grootste meerwaarden van het bundelen van die krachten in de 

Verkeersonderneming? 

Allereerst werd er onorthodox gewerkt. Projecten zoals spits mijden, dat je betaald 

kreeg als je de spits aantoonbaar ging vermijden, maar ook projecten zoals 

bedrijfsvervoer over bijvoorbeeld busbanen. Dit was nogal een grote uitdaging qua 

regelgeving. Daarnaast was het bijeenbrengen van de werelden van al die partijen, 

zoals de Provincie, Rijkswaterstaat, de Gemeente, het Havenbedrijf etc. en het 

samen uitvoeren van één pakket van activiteiten echt een flinke opgave. Het klinkt 

vrij eenvoudig, maar in de realiteit toch anders. Het leverde tijdens de bouw van de 

A15 direct resultaat op toen het capaciteit- en doorstromingsprobleem opdoemde. 

Door deze samenwerking hebben we dit tot het minimale kunnen beperken. Door de 

juiste inrichting van aanbestedingsprocedures met aannemers door Rijkswaterstaat 

en nauw overleg met bedrijven vanuit het Havenbedrijf. Het oplossen van een 

probleem ligt vaak ten grondslag aan de juiste werking van dergelijke initiatieven.   

De Verkeersonderneming bood toen de juiste oplossing. Als je nu naar de 

Verkeersonderneming kijkt (dat soort ondernemingen hebben altijd een bepaalde 

levensduur) dan zie je dat de urgentie wat afneemt en het neigt naar weer een 

organisatie tussen de vele andere organisaties.  

 

Wat vindt je van de Smartest Port ontwikkeling. Van groot, groter, 

grootst…naar ‘dan moeten we de slimste worden’?  

Slim en groot sluit elkaar niet uit. Mijn persoonlijke mening is dat we gewoon slimmer 

willen worden dan de concurrent, op het gebied van containers in ieder geval. 

Slimmer om groter te kunnen blijven. De focus ligt steeds meer op een 

havennetwerk. De focus van toen op het verhogen van de werkgelegenheid en het 

vormen van distributie centra is niet meer het belangrijkst. Zolang de containers maar 

wel via de haven van Rotterdam komen, kan distributie ook in Brabant zitten en op 

nationaal niveau toegevoegde waarde leveren. Dus je vraag of we nu slimmer willen 

zijn maar niet groter is voor mij nogal dualistisch. In de containerwereld blijven we 

wel denken in grote volumes, daar is ons verdienmodel ook op gericht. Op overslag.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wat is volgens jou het succesrecept voor wetenschappelijke kennis die 

daadwerkelijk worden toegepast?  

Dan kom je bij de uitdaging van SmartPort terecht. Hier heb ik de afgelopen jaren 

actief aan mogen deelnemen in de Stuurgroep Logistiek. In de logistiek- en 

transportsector bestaat het bedrijfsleven voornamelijk uit MKB-bedrijven. Voor deze 

groep is de wetenschap ver weg en onbereikbaar. Resultaten zijn voor hun niet direct 

toepasbaar. Ik denk dat wij op het gebied van Onderzoek & Ontwikkeling ook al in 

die tijd een vertaalslag maakten van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe 

strategieën en concepten. Wij zagen toen al dat er een vertaler nodig is. Dat is nu 

SmartPort.  

Er zijn maar weinig bedrijven in het MKB segment, naar mijn idee, die, vanwege hun 

operationele focus, vragen hebben over de uitdagingen van over 5 of 10 jaar. 

Uiteraard de ‘grote jongens’ daarbuiten gelaten. Die rol ligt naar mijn idee toch meer 

bij het Havenbedrijf. Daarnaast heb ik mijn vragen over de volledigheid van de 

opgestelde roadmaps. Ondanks dat deze uiteraard zijn opgesteld in nauwe 

samenwerking met de bedrijven, zit toch niet iedereen aan tafel en worden er vaak 

een aantal bekende speerpunten geroepen.   

De grootste zorg bij SmartPort is hoe we de kennis laten landen bij de bedrijven.  

 

Hoe kan SmartPort volgens jou het beste die kennis laten landen?  

Die gesprekken heb ik veel gevoerd vanuit mijn rol in de Stuurgroep Logistiek. Wat is 

nu de impact van SmartPort, waar hebben we het dan over? Kijk, wat SmartPort nu 

heel goed doet is de vertaling van een vraag of ontwikkeling naar een daadwerkelijk 

onderzoek. Dat is een lastige, dat is echt een goede rol. De uitdaging ligt bij het 

selecteren van de voorstellen, welke zijn relevant en hebben de meeste impact? 

Daar kan SmartPort nog grotere stappen maken. De focus op de potentiële impact. 

Daarnaast ben ik voor een actievere rol van SmartPort in de follow up van de 

onderzoeken en het verankeren van onderzoeksresultaten. Dat is een uitdaging, 

aangezien de implementatie soms wel een looptijd van 10 jaar heeft. 

 

“In de containerwereld blijven 

we wel denken in grote volumes, 

daar is ons verdienmodel ook op 

gericht. Op overslag.” 



 

 

 

 

 

 

 

Je was vooral betrokken bij Smart Logistics en de projecten Truck Platooning 

en Indeep: wat heeft volgens jou de meeste meerwaarde voor de Rotterdamse 

haven. Waarom is het zo belangrijk dat hier onderzoek naar gedaan is? 

Truck Platooning heeft de meeste impact potentie. Ik geloof dat modal shift (red. 

meer vervoer met trein en binnenvaart en minder per truck) nodig was tijdens de 

ontwikkeling van de Maasvlakte 2. De markt zoekt nu zelf vanuit de modaliteit die het 

beste past. De modaliteit wegverkeer biedt veel potentie voor het Nederlandse 

wegverkeer, wat mogelijk zorgt voor reversed modal shift.. Nieuwe uitdagingen op 

het gebied zoals truck platooning en elektrische trucks zijn bij het wegverkeer sneller 

te implementeren, dan in de binnenvaart. Een truck gaat ongeveer 8 jaar mee en een 

nieuwe truck is dan gelijk weer aangepast aan de ontwikkelingen van die tijd, de 

verduurzaming gaat hier sneller. Bij een schip is dat anders en is verduurzaming een 

langzamer proces.  

Truck Platooning zorgt, door onder andere een aangepaste invulling van de 

chauffeur, voor een enorme kostenbesparing. Dat blijft niet zonder gevolgen voor de 

binnenvaart. SmartPort moet dus meer aandacht aan de binnenvaart geven. De 

innovatiesnelheid moet hier gestimuleerd worden.  

 

Is er een persoon in de Rotterdamse haven die echt indruk op jou heeft 

gemaakt, waar je naar opkijkt of veel van geleerd hebt?  

Hans Smits.  Bij de vorming van de Verkeersonderneming had hij hele vernieuwende 

ideeën. Bijvoorbeeld het idee van het samenvoegen van verkeerscentrales, met één 

verkeersmanager voor het gehele gebied. Qua denken had hij hele vooruitstrevende 

ideeën, waardoor er veel efficiënter  samengewerkt kon worden. De urgentie wist hij 

eenvoudig neer te zetten. Soms worden verhalen veel te ingewikkeld gebracht. Hij 

kon de kern heel gemakkelijk vatten. Dat is voor mij echt een grote les geweest. 

 

   

 

“SmartPort zou veel meer aandacht 

aan de binnenvaart moeten geven,  

de innovatiesnelheid moet 

omhoog.” 

 



Het einde van je carrière is nu daar, waar ben je nu het meest dankbaar voor? 

Twee dingen: de gezondheid die ik heb gekregen om tot mijn pensioen door te 

mogen en kunnen werken, dat is voor mij het belangrijkst. Ik heb namelijk een aantal 

collega’s verloren in de afgelopen jaren. En ten tweede dat ik tot het einde aan toe 

inspirerend werk heb mogen doen. Je ziet wel eens dat mensen in hun laatste jaren 

‘weg geparkeerd’ worden. Dat is een enorme domper als je op die manier je carrière 

afsluit. Dus ik ben dankbaar voor de rol die ik tot nu toe heb mogen invullen. 

SmartPort heeft hier zeker ook aan bijdragen. 

 

 

 


