
De kracht van
de coöperaties
Opschalen met behoud van de menselijke maat. 

In de wereld van het vervoer over water is het 
ook al jaren zoeken naar, misschien zelfs wel 
vechten voor, de balans. Tussen de kracht van 
de grote conglomeraten tegenover de kleine of 
zelfs individuele ondernemers en schippers. 
Van kortetermijnwinst van de belegger  
tegenover lange termijnperspectief voor  
ondernemende schippersgezinnen, familie- 
bedrijven en coöperatieven. En in de praktijk 
van het aanbieden van grootschalige logistieke 
oplossingen met een zo divers mogelijke 
vloot waar ondernemers met grote én kleine 
schepen samenwerken.

De Nederlandse Particuliere Rijnvaart- 
Centrale Coöperatie (NPRC) is geboren 
vanuit de kracht van klein. Sinds 1935 
vertegenwoordigen wij als coöperatie de  
individuele schippers en hun schepen. Zetten 
wij hen niet alleen concurrerend maar zelfs 
vooruitstrevend in de markt. Niet als eenling, 
maar als onderdeel van een collectief, als  
onderdeel van de kracht van velen, 
de kracht van het  grotere geheel. Zo  
groeiden we samen uit tot de op drie na  
grootste binnenvaartvervoerder van Europa: 
120 schippers sterk en goed voor 12 miljoen 
ton droge lading per jaar.

Op dezelfde schoei is de Europese Logistiek 
Vervoerders Coöperatie (ELV) geleest.  
Opgericht in 1994 en uitgegroeid tot ongeveer 
80 leden uit Nederland, België, Frankrijk en 
Duitsland, specialist in het vervoer met de 
kleinste binnenvaartschepen in de branche, 
spitsen en canal du nord schepen. Zij zijn 
als geen ander in staat de lokale bedrijven in 
Noord-Frankrijk te verbinden met de grote 
industrieën in de delta van de Rijn, Maas en 
Schelde. En terwijl er heden ten dage geen 
spitsen meer gebouwd worden, floreert de 
vloot van ELV op de Franse wateren.

Nog voor de coronacrisis ons allen 
raakte, voerden onze twee coöperaties al 
gesprekken.  Om te zien hoe samenwerken  

beide organisaties, hun leden en hun klan-
ten zou versterken. Hoe het bundelen van de  
krachten tot nog betere dienstverlening voor 
onze klanten kan leiden. In een wereld waar  
volume nu eenmaal telt, ben je met bijna 
200 samenwerkende schepen in vier landen, 
nog zekerder van vervoer, ben je in staat  
koploper te blijven in innovatie, zowel in 
digitalisering als vergroening en vaar je 
nog minder vaak leeg. Vorm je met al die  
individuele schippers een omvattend 
en indrukwekkend vervoersnetwerk over 
de (water)wegen van Europa die een veel  
beter alternatief zijn dan vervoer louter over 
land. Versterk je samen een positie die je als 
eenling reeds lang verloren zou hebben.

Als coöperaties bepalen wij niet wat ‘de 
mens’ anders gaat doen na COVID-19. Is het 
niet aan ons welke afslag de mens neemt op 
dit cruciale moment. De keuze tussen lokaal 
en globaal gaat sowieso de logistiek van de  
toekomst bepalen. Dus wat wij wél gaan doen 
is wederom de balans houden. Tussen micro 
en macro, tussen individuele schipper en 
de grote multinational. Door als coöperaties 
de komende jaren nog meer samen te gaan  
werken. En op kop te blijven met een vloot 
van kleine schepen die zowel grootschalige  
innovatieve als effectieve logistieke  
oplossingen biedt. Om zo op de meest  
groene en eerlijke manier de graanschuur 
van Europa te verbinden met haar achterland, 
de Franse staalindustrie met de havens aan 
de Noordzee, de Nederlandse agrariërs met 
haar Europese consument. 

Wij, de NPRC en ELV, staan samen sterk. 
Met en namens bijna 200 hardwerkende en  
ondernemende schippers. Samen goed voor 
een vervoerscapaciteit van 270.000 ton. Die 
nu en in de toekomst beschikbaar is voor 
de klanten van de binnenvaart, tot in de  
haarvaten van de waterwegen van Europa. Als 
oplossingsgerichte schakel in een moderne 
logistieke keten.

ROTTERDAM - DORDRECHT | Na jaren van een heilig geloof in opschalen en 
efficiëntie, van groot, groter, grootst, lijken we als mensheid op een keerpunt beland. 
Een pandemie als COVID-19 doet ons beseffen dat groot en globalisering gevaren met 
zich meebrengt, dat de menselijke maat vaker het uitganspunt zou moeten zijn en 
kleiner soms gezonder is. Dat de oplossing voor onze uitdagingen niet louter in 
opschalen zit, maar misschien meer in samenwerken. Omdat efficiënt boeren goed 
ondernemerschap is, maar megastallen tot dierziektes kunnen leiden. Zoals 
megacarriers zorgen voor lage transportkosten, maar tegelijkertijd supply chains 
kwetsbaarder maken en druk leggen op kleinere spelers ín die keten. 
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“Opschalen door samen te werken, dát biedt continuïteit, 
zekerheid en innovatiekracht voor de toekomst.”

“In een wereld waar  volume nu eenmaal telt, ben je met 
bijna 200 samenwerkende schepen in vier landen, nog 
zekerder van vervoer.”


