
Stelt u zich de Lambertusbasiliek in Hengelo 

voor; met bijna 90 meter de hoogste 

toren van Twente. Zet daar het grootste 

containerschip ter wereld naast. Met volle 

lading, 19 containers hoog, steekt het 

schip er dan zo’n dertig meter bovenuit! 

Nou past hij niet door het Twentekanaal 

en stroomt er geen groot water dwars 

door de metaalstad, dus meemaken gaan 

we dit niet. Maar het geeft wel zicht op de 

ontwikkelingen. 

Buikgevoel boven businessplan

De CTT vaart wel bij de grote 

containerschepen, de geplande 

verdieping van het Twentekanaal en de 

overheidsbeslissing om vervoer over water 

te laten uitgroeien tot 45 procent (nu 

nog 30 procent). De groei moet vanwege 

het milieuaspect ten koste gaan van het 

wegtransport, legde de directeur uit. Hij 

is er klaar voor en kocht in Hengelo al 

veel omliggende grond voor uitbreiding 

van de terminal. Daarnaast bouwde zijn 

bedrijf de laatste jaren eigen op- en 

overslagterminals in Almelo, Bad Bentheim 

en Rotterdam. Hiervan maken talloze 

Twentse bedrijven gebruik. Zoals Twence 

(dat afval via Rotterdam uit Groot-Brittannië 

haalt), Grolsch, Apollo Vredestein en een 

speelgoedhandel. De zaken gaan dus goed. 

Of Linthorst hiervoor met businessplannen 
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Nieuwe 
havenarbeiders:
theeleuten en 
gamers

Een zonovergoten dag, ideaal voor een rondleiding op het terrein van 

Combi Terminal Twente in Hengelo, kortweg CTT. Het geduld van de 

deelnemers aan dit bedrijfsbezoek werd wél flink op de proef gesteld, 

want de presentatie vooraf door directeur Gerco Linthorst liep enorm uit. 

Tot die tijd hing iedereen echter aan zijn lippen.
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werkt? “Ik doe het meestal op mijn 

onderbuikgevoel”, bekende hij. 

Pratende vrachtwagens

Nieuwe techniek maakt het werk voor CTT 

ook steeds makkelijker. Vrachtwagens 

onderweg geven op de A35 al een 

signaal als ze er bijna zijn. Zo kan alles 

worden klaargezet om snel te lossen. Dit 

levert vele minuten tijdwinst op. Wat ook 

winst oplevert? Dat de CTT-chauffeurs 

elke maand een rijstijlanalyse bij hun 

loonstrook krijgen. In tabellen zien ze of 

hun brandstofverbruik die maand goed 

(groen) was of niet (rood). Resultaat? 10 

procent minder brandstofverbruik. Een tip 

waar ook IKT-bezoekers met veel rijdend 

personeel hun voordeel mee konden doen.

Theekransje voor kraanmachinisten

Waar mogelijk zoekt CCT ook verbinding 

met het spoor, zoals in Rotterdam. Zo 

kunnen de containers van de boot meteen 

de goederentrein op. Of andersom. 

Verder automatiseert de branche in 

hoog tempo, maakte Linthorst duidelijk. 

“Oude kraanmachinisten oefenen nog 

een ambacht uit en krijgen 100.000 euro 

jaarsalaris bij een 32-urige werkweek. 

De nieuwe generatie ‘machinisten’ zijn 

ICT’ers; gamers die niet met hun kraan 

bij een schip staan, maar in een kantoor 

verschillende geautomatiseerde kranen 

tegelijk met een joystick bedienen.” 

Hij vertrouwde de zaal daarbij toe dat 

vrouwen beter blijken te zijn met een 

joystick. Tja, tijden veranderen.

 Het zal dan ook niet lang meer duren 

voor de stoere mannenpraat van 

havenarbeiders plaatsmaakt voor een 

theekransje.

“Rijstijlanalyse 
meesturen met de 

loonstroken”
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