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Als het werkt 
dan werkt het zo
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H
et recht heeft vele eeuwen be-
staan en werd pas na de val van 
Napoleon afgeschaft. Officieel in 
1815, maar op sommige plaatsen 
werd er pas in de jaren 1830 af-
scheid van genomen. 
Het stapelrecht was het recht 

van een stad aan een rivier, zoals Dordrecht of 
Keulen, om alle passerende vrachtschepen tegen 
te houden en de schipper te dwingen het schip te 
lossen en alle koopwaar gedurende drie dagen te 
koop aan te bieden. Gedurende deze dagen moch-
ten alleen inwoners van deze stad de scheepsla-
ding, of een deel ervan, kopen. Vaak werd het 
weliswaar officieel door een inwoner van die stad 
gekocht, maar dan direct doorverkocht aan een in-
woner van een andere stad.

Bederfelijke waar
Het was een regeling waarmee schippers en reders 
alles behalve blij waren, vooral als het bederfelij-
ke waar betrof. De kans was groot dat de lading 
binnen deze drie dagen bedorven was en dus wel 
in z’n geheel in de stad met een stapelrecht moest 
worden verkocht. Zo’n stad kreeg daarmee het mo-
nopolie op aankoop en kon dus uiterst lage prijzen 
bedingen.
Het stapelrecht was een aantrekkelijk recht dat 
veel steden stinkend rijk maakte, waaronder bij-
voorbeeld Antwerpen dat in de late middeleeuwen 
de rijkste stad van Eu-
ropa werd, mede dank-
zij het stapelrecht van 
deze stad.

Oorlogsbijdrage
Het stapelrecht werd 
in de regel door de 
plaatselijke heerser, 
bijvoorbeeld de graaf 
van Holland of de her-
tog van Gelre, aan een 
stad geschonken. Daar 
moest natuurlijk wel 
wat tegenover staan, 
zoals financieel bijdra-
gen aan een oorlog van 
deze heerser. Hoewel 
het nu moeilijk is voor 
te stellen, waren de 
huidige Nederlandse 
provincies geregeld met 
elkaar in oorlog. Zoals 
Gelre, waarvan het hui-
dige Gelderland deel 
uitmaakte, dat nog tot 

Als het werkt ... dan werkt het zo

Stapelrecht

Klagen over de regelgeving 
is van alle tijden. Ook in de 
middeleeuwen bestonden 
er al regels waar schippers 
een punthoofd van kregen. 
De belangrijkste hiervan was 
wellicht het stapelrecht, dat 
in heel Europa bestond, van 
Noorwegen tot in Beieren en 
dus ook in Nederland.

aan 1543 strijd voerde met overige Nederlandse 
provincies.

Kasteel
Meestal werd het stapelrecht afgedwongen door 
middel van een kasteel op korte afstand van het 
vaarwater. Een bekend stapelrecht-kasteel was het 
Huis te Merwede, dat op het knooppunt van de 
rivieren, Oude Maas, Noord en Merwede was gele-
gen en waarvan nog enkele muren behouden zijn. 
Dit kasteel werd tussen 1307 en 1335 gebouwd 
met muren van twee meter dik. De ligging zo dicht 
bij het water werd het kasteel fataal. Tijdens de 
Sint-Elisabethsvloed van 1421 spoelde bijna het 
gehele bouwwerk weg en bleven slechts enkele 
muren overeind staan.

Overslagrecht
Zoals gezegd bestond het stapelrecht ook in de ons 
omringende landen, waaronder Duitsland. Daar 
bestond ook nog eens het overslagrecht, waarbij 
kooplieden verplicht waren binnen het grondge-
bied van een stad hun transportmiddel geheel te 
lossen en alle goederen door een transportmiddel 
van de betreffende stad te laten vervoeren, om 
even later weer alles in te laden. Natuurlijk wer-
den de wagenvoerders en schippers op doorreis 
tureluurs van dit soort regels. Niet alleen werden 
zij gedwongen om hun transportmiddelen zonder 
enig nut te laden en te lossen, zij moesten ook ge-
noegen nemen met de lage opbrengsten in de stad 
en ten derde was het vrijwel onmogelijk om op een 
behoorlijke manier handel te drijven. Als een ko-
per in Duisburg een lading bij een Nederlander had 
besteld, was het maar de vraag of die lading ooit 
in Duisburg zou aankomen. Het was goed mogelijk 
dat een rijke handelaar in Keulen zich al voortijdig 
van de gehele lading meester maakte.

Afkopen
Gelukkig was er een mogelijkheid om het stapel-
recht te ontduiken. Het kon namelijk bij voorbaat 
worden afgekocht bij de stad met het stapelrecht, 
door het betalen van het zogenoemde stapelgeld. 
Dit soort regelingen golden niet alleen op de Rijn. 
Net als Dordrecht zeer strategisch aan drie vaar-
wegen was gelegen, had ook de stad Münden in 
Brunswijk het recht gekregen om op alle drie de 
rivieren waaraan de stad was gelegen, het stapel-
recht uit te oefenen. Dit recht werd al in 1247 door 
hertog Otto I gegeven en hield tot 1824 stand.
De lijst met Duitse steden die over stapelrecht be-
schikten is te lang om op te noemen. Veel Hanzes-
teden, zoals Lübeck, Hamburg en Bremen beschik-
ten over het stapelrecht, waardoor deze steden 
zeer veel rijke handelaars kenden.

Christiansund in Noor-
wegen was al vroeg 
een welvarende ha-
venstad, mede dankzij 
het stapelrecht dat 
deze stad bezat.

Het Huis te Merwede 
maakte van Dordrecht 
één van de belang-
rijkste steden van het 
graafschap Holland. 
Het was een sterk kas-
teel, maar bleek niet 
bestand tegen de Sint 
Elisabethsvloed.

De sterke groei van de con-
tainerbinnenvaart heeft de 
planning van containerdien-

sten steeds complexer gemaakt. 
Er wordt veel gefaxt, gemaild en 
gebeld om alles in goede banen te 
leiden. Dat kan beter, dacht men bij 
binnenvaartoperator Honkoop Bar-
ging en vroeg IT Partner de plan-
ning verregaand te digitaliseren.

Heel hectisch
‘De medewerkers van een bar-
ge-operator zijn altijd druk, vooral 
met het afhandelen van lijstjes, 
e-mails, telefoontjes en bijhouden 

Door Willem de Niet

Het in automatisering voor de maritieme en 
logistieke sector gespecialiseerde IT Partner, 
heeft de applicatie Center Barging ontwik-
keld voor een betere planning van container-
binnenvaart. Het is een nieuwe module in het 
bestaande softwarepakket Center Suite, dat 
een reeks software-oplossingen bevat.
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‘Hectisch werk doordat de planning continu kan wijzigen’

‘Alle informatie 
constant volledig 
actueel’

LOGISTIEK IT Partner voegt Center Barging toe aan Center Suite

Nieuwe software geeft 
planner meer rust en overzicht

welk schip waar is en zorgdragen 
dat de informatie op tijd bij de ter-
minals is en up-to-date blijft’, legt 
salesmanager Leontine Vreeke van 
IT Partner uit. ‘Het is gewoon heel 
hectisch. De planning kan continu 
wijzigen, waardoor een lading moet 
worden overgezet van het ene 
schip naar het andere. Center Bar-
ging maakt dat eenvoudiger.
‘De barge-operator is een belangrij-
ke schakel in het containervervoer. 
Er is een constante stroom trans-
porten van en naar de terminals. 
En aangezien bijvoorbeeld Rotter-
dam veel verschillende terminals 
heeft, is dat een hele puzzel. Con-
tainers moeten vooral op tijd op 
hun bestemming zijn. Daardoor is 
het strak bijhouden van alle wijzi-
gingen een flinke klus.’

Ontwikkeling
Een goed doordacht systeem is een 
‘must’ om dit proces te kunnen ma-
nagen. Voor de ontwikkeling van 
Center Barging werkten Honkoop 
Barging, onder leiding van CEO 
Henri Honkoop, en IT Partner, dat 
Rob Jordan in 1999 oprichtte, nauw 

samen. Vreeke: ‘De oorspronkelijke 
software functioneerde nog, maar 
was niet helemaal meegegroeid met 
de veranderende wereld. In de we-
reld van nu is digitalisering steeds 
belangrijker. Indertijd was het een 
kwestie van bellen, faxen en mailen 
als een schip werd gezocht en een 
planning gemaakt. Op een gegeven 
moment zei Henri tegen ons: dat 
moet toch anders kunnen. En zo 
is de ontwikkeling begonnen. Dat 
was een kwestie van intensieve ge-
sprekken, ervaringen uitwisselen, 
overleggen waarom iets gebeurde 
zoals het gebeurde en waarom het 
ook niet zo of zo kon.’

Real time
Het nieuwe systeem is met het 
oog op de werkzaamheden van de 
planner gebouwd. Een overzich-
telijke voortschrijdende planning 
met eenvoudige filters, actuele sta-
tus van de schepen, inzicht in de te 
plannen lading en directe facturatie 
als het transport heeft plaatsgehad. 
En de planning kan digitaal com-
municeren naar de verschillende 
betrokkenen, inclusief Portbase als 

centraal knooppunt voor informa-
tie. ‘Alle informatie is constant vol-
ledig actueel, real time en de klant 
kan constant het overzicht bewa-
ren’, zegt Vreeke.
Volgens Vreeke is een van de ster-

ke punten van IT Partner dat een 
groot deel van de medewerkers uit 
de logistieke praktijk komt. ‘Dat 
geeft een perfecte balans tussen 
inhoudelijke praktische kennis en 
programmeertechniek. Dat inzicht 

Sterke volu-
megroei heeft 
containerlogistiek 
in de binnenvaart 
steeds com-
plexer gemaakt. 
Zonder digitaal 
gereedschap is het 
moeilijk overzicht 
te houden. 
Foto IT Partner

resulteert in een applicatie die pre-
cies past bij de werkzaamheden 
voor de barge-operator’.

Cloud
Bij Honkoop Barging is Center Bar-
ging al volop in gebruik. ‘Tot grote 
tevredenheid’, zegt Henri Honkoop. 
‘Al is het natuurlijk onvermijdelijk 
dat er kinderziektes in zitten. Maar 
dat is bij alle ingrijpende automa-
tiseringsprocessen zo, dat je zaken 
tegenkomt waaraan niet is gedacht, 
of die net even anders werken dan 
de bedoeling was. Maar de basis is 
goed, dat vinden de planners ook.’ 
Honkoop ziet vooral de voordelen 
van het in de cloud werken, zodat 
op elk moment vanaf elke locatie 
informatie kan worden opgevraagd 
en ingevoerd. 

Abonnement
Center Suite is een uitgebreid mo-
dulair opgebouwd software-pak-
ket. Het bevat bijvoorbeeld ook 

een Terminal Operating System 
(TOS), gericht op administratieve 
en operationele processen van con-
tainer- en multipurpose terminals. 
De module Center Barging is vol-
ledig gericht op de binnenvaart en 
de barge-operators. Het wordt ver-
kocht als abonnement vanaf 4000 
euro per maand, afhankelijk van het 
aantal mensen dat binnen een be-
drijf toegang tot het systeem heeft. 
‘Het systeem is volledig web-based 
en gebouwd met de laatste pro-
grammeertechniek op basis van zo-
genaamde low-code. Dit maakt de 
applicatie tijdloos voor technische 
veranderingen en kunnen functio-
nele aanpassingen relatief eenvou-
diger worden doorgevoerd.’

Assistent barge planner Arie Olie start Center Barging op. Hij is enthousiast over het nieuwe systeem. Foto Honkoop Barging


