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PROJECTLADING  Roll Group vaart complete Total-kraker van VAE naar VS

‘Iedereen kijkt vanaf 
de zijlijn mee’

ROB MACKOR

Zware ladingvervoerder Roll 
Group begint binnenkort aan 
‘een spannend hoofdstuk in zijn 
succesrijke geschiedenis’, dat 
maanden gaat duren. Maar het 
grootste deel van het boek is de 
afgelopen jaren al geschreven.
 
Nee, de vlag ging niet uit en er heb-
ben ook geen champagnekurken ge-
knald, toen de Rotterdamse Roll 
Group het transport voor de Total 
ethaankraker defi nitief binnenhaal-
de. ‘Er hangt een bel op de afdeling, 
daar wordt wel eens aan geram-
meld. Echt vieren doen we pas als 
een project met succes is afgerond’, 
zegt CEO Paul Könst van RollDock, 
de scheepvaarttak van de net buiten 
Rotterdam, want in Capelle, geves-
tigde zwaar-transportgroep.

Maar hij steekt niet onder stoelen of 
banken dat hij zeer ingenomen is 
met de opdracht om alle modules 
voor een compleet nieuwe ethaan-
kraker van Hamriyah Port in de Ver-
enigde Arabische Emiraten naar 
Port Athur in Texas te transporte-
ren. ‘We doen als Roll Group het 
complete vervoer, over land en over 
water. Dat is bijzonder. Het komt 
niet vaak voor dat projecten van 
deze omvang aan een enkele partij 
gegund worden. Meestal gaat het 
om aparte contracten voor het zee- 
en het landvervoer.’
Könst, van huis uit scheepsbouw-
kundig ingenieur, wil niet het ach-
terste van zijn tong laten zien over 
de contractwaarde, maar wil wel 
kwijt dat het om enkele tientallen 
miljoenen dollars gaat. De op-
drachtgever is een van de grote EP-
C’s uit de Verenigde Staten. Dat 
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staat voor engineering, procure-
ment en construction, een afkor-
ting die zich misschien nog het best 
laat vertalen als industrieel aanne-
mer.
RollDock heeft zeven reizen ge-
pland, voor het transport van in to-
taal 22 modules van ongeveer 400 
tot bijna 3.000 ton. Het eerste schip 
vertrekt binnen twee weken, de rest 
volgt in de periode april-augustus. 
Het landtransport in zowel Ham-
riyah als in Port Arthur wordt uitge-
voerd door zusterbedrijf Roll-Lift 
met self propelled modular trans-
porters, de bekende platformwa-
gentjes, die in principe onbeperkt 
koppelbaar zijn en vrijwel elk trans-
port op land aankunnen. 

Stofzuigers
Behalve de combinatie van land- en 
zeetransport heeft RollDock vol-

gens Könst nog een troef in handen: 
de blauwe vijf schepen van de ‘S’ en 
‘ST’-klasse. ‘Ik noem ze ook wel de 
stofzuigers van de zware lading-
vaart’, zegt hij. Ze zijn relatief klein, 
maar de enige in hun soort die op 
drie manieren kunnen laden en los-
sen: met kranen (lift on/lift off , lo/
lo), met rollende lading (roll on/roll 
off , ro/ro) en door middel van afzin-
ken (fl oat on/fl oat off , fl o/fl o). Bo-
vendien hebben ze bij de eerste 
twee methodes een diepgang van 
slechts een meter of vijf, waardoor 
ze op plekken kunnen komen die 
voor de meeste zware ladingsche-
pen onbereikbaar zijn.
Hamriyah aan de rand van de Arabi-
sche woestijn is zo’n plek. Könst: 
‘Daarom kunnen we de kleinere 
modules ter plekke laden, al moeten 
de grotere stukken wel eerst per 
ponton naar een plek met meer 

diepgang worden gebracht, om ver-
volgens aan boord te worden gere-
den van onze BigRoll schepen.’ Ook 
Port Arthur aan de Golf van Mexico 
kent volgens hem nogal wat diep-
gangsbeperkingen, waardoor de 
RollDock-schepen ook daar in het 
voordeel zijn.
Dat het om een bijzonder project 
gaat, blijkt uit de belangstelling van 
andere spelers in de markt. ‘Het 
voelt een beetje of iedereen vanaf 
de zijlijn mee staat te kijken. Waar 
ik ook kom, iedereen vraagt hoe het 
ervoor staat. Dat zegt genoeg, denk 
ik.’ Könst spreekt daarom van ‘een 
spannend hoofdstuk in onze suc-
cesrijke geschiedenis’. Daarmee is 
ook het strategische belang duide-
lijk. Wordt het hoofdstuk met suc-
ces afgesloten, dan liggen vervolg-
klussen met gecombineerd land/
zee-vervoer in het verschiet.
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Meestal zijn er aparte contracten 
voor het land- en het zeevervoer.

Het enorme project van LNG Cana-
da, onder leiding van Shell, met een 
geschatte investeringswaarde van 
dertig miljard dollar, zou zulke ver-
volgklussen op kunnen leveren. Aan 
de Canadese westkust bij het ha-
venstadje Kitimat moet een nieuwe 
lng-exportterminal verrijzen, com-
pleet met nieuwe haven en 700 ki-
lometer pijpleiding landinwaarts. 
Boskalis heeft al een order in de 
wacht gesleept voor zo’n honderd 
miljoen dollar aan baggerwerk, 
maar er zit nog voor ettelijke miljar-
den aan opdrachten in de pijplijn. 
‘Natuurlijk willen wij een deel van 
die koek’, beaamt Könst.
Het binnenhalen van zulke op-
drachten is een kunst op zich, die 
meestal meer tijd in beslag neemt 
dan het uitvoeren van de klus zelf. 
Het Total-project is daarvan een 
goed voorbeeld: de eerste contacten 

gaan terug tot 2016. ‘Het begint 
meestal met het verwerven van con-
cessies door de oliemaatschappijen. 
Dan weet je dat er op termijn instal-

laties gebouwd gaan worden en dat 
er dus spullen vervoerd moeten 
worden. Iedereen in de industrie 
volgt dat proces op de voet’, legt de 
de RollDock-chef uit.
Vervolgens komt er een ingewikkeld 
proces op gang, dat meestal aan 
paar jaar in beslag neemt en dat ook 
meestal meerdere winnaars ople-

vert. ‘Stap één is dat je geprekwali-
ficeerd bent, kunt aantonen dat je 
de klus kunt uitvoeren en dat je aan 
alle eisen voldoet. Anders kom je 

gewoon niet in aanmerking. Dat is 
een continuproces. We hebben daar 
speciaal iemand voor in dienst, die 
niets anders doet.’

Lawine
Het spel komt op de wagen met het 
uitbrengen van de zogenoemde IT-
T’s, invitations to tender, door de 

eindklant (zoals Shell of Total) aan 
de eerder genoemde EPC’s. Meestal 
zijn dat er drie tot vijf. Vervolgens 
herhaalt het spel zich. De (hoofd)
aannemers gaan, ook via ITT’s, op 
zoek naar leveranciers, die weer op 
zoek gaan naar onderleveranciers, 
zoals zware ladingrederijen. In 
sommige gevallen zit daar nog een 
extra laag tussen in de vorm van een 
project-expediteur.
Het eindresultaat van die cascade is 
een lawine aan lijvige offertes voor 
tientallen deelprojecten, waarbij 
een offerte vaak een boekwerk is 
van meer dan honderd pagina’s. 
Daarbij komt dat partijen om aller-
lei redenen allerlei combinaties 
vormen om hun kansen te vergro-
ten om bepaalde deelopdrachten 
binnen te halen. Rederijen kunnen 
dat bijvoorbeeld onderling doen, 
maar ook met een logistieke dienst-

verlener. Of met een landtranspor-
teur. Of met een kraanverhuurder. 
Of met, etc.

Kristallen bol
Voor Roll Group betekent dat dat 
vaak via verschillende wegen op 
verschillende deelprojecten wordt 
geoffreerd. Könst: ‘Vier of vijf offer-
tes voor een project is geen uitzon-
dering. En ja, een goed systeem voor 
customer relationship management 
is dan ook geen overbodige luxe.’ 
Daar komt ook nog eens bij dat de 
projecten meestal een paar jaar in 
de toekomst liggen. ‘Ook wij heb-
ben helaas geen kristallen bol, maar 
toch moeten we een inschatting van 
de markt over een paar jaar maken. 
Het kan best zijn dat die dan hele-
maal is ingezakt of juist piekt, waar-
door je er met je prijs zomaar mil-
joenen naast kan zitten.’


