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De gemeente Rotterdam heeft haar sociaal-economische ambities 
neergelegd in het Havenplan 2020, de Economische visie 2020 en de 
Stadsvisie 2030. Eén van de centrale lijnen is dat stad en haven elkaar 
zoveel mogelijk versterken. Rotterdam positioneert zich als World Port 
City, een combinatie van omvangrijke havenactiviteiten en hoogwaar-
dige bedrijvigheid (Jacobs 2009). Haven en stad hebben elkaar nodig. 
Want de haven is gebaat met een aantrekkelijke woon- en werkstad en 
de stad met een internationale en innovatieve haven. De hernieuwde 
relaties tussen stad en haven geven een economisch perspectief voor 
de 21ste eeuw. Daarbij staat de min of meer traditionele economische 
betekenis van de haven voor  Rotterdam buiten kijf. Een derde van het 
bruto regionaal product van Rotterdam wordt in de haven verdiend; de 
toeleverende bedrijven binnen en buiten de regio niet meegeteld. Typi-
sche havensectoren zoals energie, chemie, logistiek, handel en haven-
gerelateerde diensten leveren meer dan de helft van de productie in de 
regio Rotterdam (Deloitte 2009). De Rotterdamse economie is daarmee 
van nationaal belang, niet alleen vanwege de omvang (11% van de 
nationale productie), maar ook vanwege de mainportfunctie. In dit rap-
port gaan we na hoe vanuit de haven een bijdrage geleverd kan worden 
aan de beoogde versterking van de economische relaties tussen stad en 
haven. Daarbij staan twee onderwerpen centraal, namelijk het ruimtelijk 
accommoderen van innovatieve economische activiteiten in de haven en 
het vernieuwen van institutionele kaders waarbinnen die innovaties ge-
stalte moeten krijgen. We plaatsen die vernieuwingen binnen de evolutie 
van de haveneconomie in de afgelopen dertig jaar. 

Het verbinden van de economie in stad en haven is gemakkelijker ge-
zegd, dan gedaan. Dit onderwerp heeft ook in het buitenland de nodige 
aandacht gekregen. Engelen et al. (2005) geven een overzicht van de 
internationale literatuur over dit onderwerp en passen hun inzichten toe 
op de havenregio Antwerpen. Zij stellen dat het denken over de relatie 
tussen stad en haven in de loop van de tijd is veranderd. In de naoorlog-
se periode vormde stad en haven op grond van gezamenlijke agglome-
ratievoordelen een samenhangend ruimtelijk economisch geheel. Dit ge-
heel is in de jaren ’60, ’70 en ’80 door de gescheiden mondialisering van 
maritieme activiteiten en stedelijke activiteiten voor een belangrijk deel 
verloren gegaan. Haven en stad zijn ook door ruimtelijke schaalvergro-
ting uit elkaar gegroeid. Zij constateren dat er twee ruimtelijke krachten 
met elkaar interfereren, namelijk de uitwaartse expansie van de haven 
door de aanleg van nieuwe transportinfrastructuur (naar de zee door 
de aanleg van diepe havens; naar het achterland door de aanleg van 
multimodaal vervoersknooppunten) en de strijd om de ruimte in de oude 
havengebieden door de opkomst van de stedelijke economie (kleinscha-
lige bedrijvigheid) en arbeidsmarkt (woonbestemmingen). In de jaren ’90 

treedt een langzame kentering op onder invloed van een herwaardering 
op van het maritieme karakter van de stad in zowel ruimtelijke zin (‘wa-
terfront’) als in sociaal-culturele zin (‘stad aan de stroom’). In economi-
sche zin verwachten zij dat stad en haven naar elkaar zullen toegroeien, 
waarbij vanuit de haven geredeneerd havengebonden economische 
activiteiten met een hoge toegevoegde waarde (regie, technologisch 
innovatief, kennisintensief etc.) een sleutelrol vervullen.         

Ook in Rotterdam zijn beleidsinitiatieven ontwikkeld om de band tussen 
stad en haven in een nieuw jasje te steken, namelijk op het vlak van 
onderwijs (‘Carrière in de haven’, RDM havencampus), klimaat (‘Rot-
terdam Climate Initiative’) en ruimtegebruik (‘Stadshavens’ en ‘Rivieroe-
vers’). Toch is het de vraag of de beleidsmatig gewenste economische 
symbiose tussen stad en haven via deze initiatieven in voldoende mate 
tot stand komt. Het gaat volgens ons vooral om het bevorderen van een 
breed gedragen ‘related variety’ in de Rotterdamse economie. Economi-
sche varieteit wordt immers al heel lang gezien als belangrijke motor van 
regionale groei, waarbij ‘kennis spillovers’ tussen verschillende activi-
teiten de belangrijkste brandstof is. Het bij elkaar brengen van verschil-
lende bedrijven en sectoren is daarvoor geen voldoende voorwaarde, 
wel dat deze bedrijven en sectoren een absorptievermogen hebben om 
daadwerkelijk van elkaar te leren. Cognitieve nabijheid (‘het ons kent 
ons in de haven’) is daarvoor eerder een handicap dan een stimulans. 
Wat nodig is dat er nieuwe economische activiteiten in de haven en de 
stad tot ontwikkeling komen (diversificatie) en dat daartussen kennis 
spillovers worden gegenereerd. Dit is niet alleen een theoretische mo-
gelijkheid maar is ook empirisch aangetoond in binnen- en buitenland. 
Zo laten Frenken et al. (2004) zien dat regio’s in Nederland met ‘related 
variety’ een hogere economische groei laten zien. Het is overigens goed 
om daarbij voort te bouwen op bestaande specialisaties, want nieuwe 
succesvolle sectoren zijn veelal technologisch gerelateerd aan bestaan-
de sectoren in een regio: ze ontstaan niet uit het niets, maar zijn ingebed 
in, en bouwen voort op bestaande sectoren. Ondernemerschap, ar-
beidsmobiliteit en netwerken zijn de belangrijkste mechanismen om de 
regionale ‘related variety’ tot stand te brengen. Hier liggen volgens ons 
ook voor de Rotterdamse regio volop kansen. 

Daarnaast is van belang dat de balans van positieve en negatieve 
externe effecten van de haven voor Nederland anders uitpakt dan voor 
de stadsregio Rotterdam. De stadsregio Rotterdam heeft te maken met 
de negatieve effecten (steeds meer mobiliteit, opstoppingen, milieuver-
vuiling onder een voortdurende afname van directe werkgelegenheid), 
terwijl de nationale economie baat heeft bij de positieve effecten van 
de haven (kosten efficiënt transport, internationale concurrentiepositie, 

1. Inleiding
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welvaartseffecten). De ruimtebehoefte van de haven is dan ook nog 
steeds groot. Beleidsmatig wordt de oplossing voor deze verschillende 
aanspraken en belangen gezocht in ruimtelijke uitbreiding van de haven 
(Maasvlakte II) en stad (Pact van Zuid), maar ook in de kwaliteitsverbe-
tering van de economie. Zo wordt in het Havenplan 2020  gepleit voor 
een meer duurzame, schone en veilige haven en voor een meer attrac-
tieve en kennisintensieve haven, met een veelzijdige samenstelling van 
bedrijven die onderling verbonden zijn. Men legt de nadruk op kansrijke 
clusters van bedrijvigheid, waarbij bedrijven profiteren van de nabijheid 
van elkaar. In dit rapport gaan we na hoe het met deze clustervorming 
in de haven gesteld is. Daarvoor is meer inzicht nodig in de binding van 
bedrijven aan de haven. Zitten bedrijven in de haven alleen vanwege 
de fysieke vestigingsplaatsvoordelen of ook vanwege elkaar? Zijn ze 
gebonden aan de haven omdat ze baat hebben bij gezamenlijke voor-
zieningen (‘external economies’)? Handelen ze alleen in commerciële 
zin met elkaar of werken ze ook met elkaar samen in het zicht van de 
ontwikkeling van innovaties en kennis? De kern van het netwerkbegrip 
is samenwerking, in het bijzonder het via gezamenlijke leerprocessen 
genereren van toegevoegde waarden en innovaties. Of deze samenwer-
king succesvol verloopt en de beoogde regionaal economische effecten 
heeft, moeten van de bedrijven zelf komen. De rol van de overheid daar-
bij is facilterend en zelden initiërend. Er is al heel wat onderzoek gedaan 
naar gespecialiseerde clusters in de Rotterdamse haven (De Langen 
& Nijdam 2003, De Langen 2004, De Langen 2007), maar betrekkelijk 
weinig naar netwerkvorming in het licht van de economische samen-
hang tussen haven en stad. Dit onderzoek legt meer de nadruk op die 
samenwerkingsallianties van verschillende bedrijven of bedrijfsonderde-
len in haven en stad. 

Naast netwerken besteden we aandacht aan het ruimtegebruik van 
economische activiteiten. Stad en haven zitten elkaar namelijk fysiek 
behoorlijk in de weg. Lange tijd werd dit ruimteconflict ‘opgelost’ door 
uitbreiding van de haven en verplaatsing van bedrijvigheid in de richting 
van de zee. De aanleg van de Tweede Maasvlakte (2.000 hectares) lijkt 
voorlopig het sluitstuk te zijn van dit verschuivingproces. Hoewel thans 
een MIRT verkenning wordt ontwikkeld naar de invulling van de gehele 
corridor tussen Rotterdam en Antwerpen, zullen veel oplossingen vooral 
in de bestaande ruimte van de haven moeten worden gevonden. De 
ruimtelijk economische opgave is om, naast de invulling van de Tweede 
Maasvlakte, bestaande havengebieden te herstructureren en te transfor-
meren. Volgens ons zijn vanuit de haven bezien co-siting, co-sourcing 
en co-flowing daarbij leidende principes. 

Een derde aandachtspunt is institutioneel van aard. Het is namelijk de 

vraag of het leggen van  verbindingen tussen de economie van haven 
en stad gaat lukken met de huidige organisatie van planning en beleid. 
Naast ruimtelijk economische vernieuwing zijn daarvoor ook institutio-
nele en organisatorische vernieuwingen noodzakelijk. De economische 
belangen van stad en haven lopen immers niet bij voorbaat parallel. Zo 
opereert de haven op een internationale markt waarbij het streven naar 
kostenefficiëntie via de inzet van steeds grotere schepen en de inte-
gratie van productie en logistiek door middel van containers dominante 
krachten zijn. Aan de andere kant positioneert de stad Rotterdam zich 
tegelijkertijd steeds meer als een ‘post-industriële economie’ met zake-
lijke, publieke en creatieve diensten als dragende sectoren. Die postin-
dustriële stadseconomie drijft steeds meer op een aantrekkelijk ‘people 
cimate’, de internationale haven op een concurrerend ‘business climate’. 
In dit rapport zullen we mede tegen die achtergrond een lans breken om 
niet voor de gehele stad en haven dezelfde institutionele randvoorwaar-
den te creëren om de economische ontwikkeling te faciliteren. Daarvoor 
is de opgave thans te divers en de belangen te verschillend. De echte 
‘governance’ opgave is om via verschillende ontwikkelingsregimes de 
gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te coördineren. Want elke plek 
en/of activiteit in haven of stad vereist feitelijk een eigen regime. 

De huidige ruimtelijk economische dilemma’s tussen stad en haven zijn 
niet nieuw. Wel nieuw is dat men er vroeger in Rotterdam schijnbaar 
beter in is geslaagd ze te overwinnen. Teruggrijpen op het verleden 
heeft echter weinig zin, daarvoor zijn de omstandigheden waarin stad 
en haven opereren te zeer veranderd. Klassieke oplossingen werken niet 
langer. Dat geldt ook het maken van gedetailleerde structuurplannen. 
De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf bepalen steeds minder als 
enige spelers hoe de economie van stad en haven er in de toekomst uit 
gaat zien. Zij blijven wel belangrijke toezichthouders, die het spelverloop 
kunnen faciliteren. Maar binnen de open contouren van een op overleg 
en actor gerichte netwerken van gebiedsontwikkeling, moet naar nieuwe 
mogelijkheden worden gezocht om de sociaal economische ontwik-
kelingen van stad en haven in de gewenste banen te leiden. Dit rapport 
bevat daartoe zowel empirische beschrijvingen, speculatieve, als theo-
retisch geïnspireerde analyses. Het onderzoek richt zich op de economi-
sche evolutie van de samenhangende bedrijvigheid in de Rotterdamse 
haven, de daarmee verband houdende veranderingen in ruimtegebruik 
en daarbij passende relationele planning. Het draait om de vraag wat 
de ruimtelijke effecten zijn van bedrijfsmatige processen zoals co-siting, 
co-sourcing en co-flowing, in hoeverre netwerkvorming de ontwikke-
ling van kennis en innovatie in de haveneconomie bevorderen en welke 
kansen hieruit voortvloeien voor de ontwikkelingsgang van het ‘samen 
op weg’ traject van de economie van de stad en haven. 

Dit rapport vormt feitelijk het uitvloeisel van een bredere verkenning naar 
de mogelijke herstructurering van de bedrijfsterreinen strategie in het 
kader van de gewenste transitie van het Mainportconcept: Mainport 2.0. 
Naast verkenningen in Schiphol (de Jong 2009) en Parijs (Prins 2008) is 
deze daarvan de derde. Daarvoor heeft Amanda Mackloet (2007) een 
eerste aanzet gegeven. Met deze rapportage wordt die verkenning door 
de supervisors en in samenwerking met onderzoekers van het bureau 
Stratagem voltooid. 

Havens zijn een oud thema in het geografische en planologische onder-
zoek van de Universiteit Utrecht (zie De Pater 2008). Aanvankelijk gingen 
de studies over de spanning tussen enerzijds de ruimtelijke mogelijkhe-
den die havens bedrijven bieden en anderzijds het functionele gebruik 
door de bedrijven van deze mogelijkheden. Havens zijn altijd al opgevat 
als knooppunten van transportverbindingen én als vestigingsplaats van 
bedrijven. Die relatie blijkt inmiddels echter niet meer zo vanzelfspre-
kend als werd verondersteld (Boelens 2009b). Eerder al stelden Kreukels 
en Wever (1998) dat de ruimtelijk economische ontwikkeling van havens 
veel meer vraagt dan het benutten van de ruimtelijke voordelen van de 
standplaatsen (lees: knooppunt). Zij benadrukten de rol van commerci-
ele en institutionele actoren bij de ontwikkeling van de Rotterdamse ha-
ven. Die rol in het verleden van de zogeheten havenbaronnen kan voor 
Rotterdam nauwelijks worden onderschat (Boelens 2009c). Hetzelfde 
geldt voor de netwerken met ondernemers in het Europese (vooral 
Duitse) achterland en het Amerikaanse, thans Aziatische voorland. 

Daarom kiezen we met betrekking tot planning van de haven expliciet 
voor een actor relationele benadering. We gaan ervan uit dat niet alleen 
de fysieke condities en vestigingsvoordelen van een plek, maar vooral 
ook de structurele en institutionele voordelen van belang zijn voor de 
ontwikkeling van de economie. Het belang van hechte en innovatieve 
actor-netwerken is bepalend voor de economische perspectieven van 
een vestigingsplaats. Dat spoort met de relationele en evolutionair 
economische benadering die recent niet alleen aan prominente wereld-
scholen, maar ook in Utrecht tot ontwikkeling is gebracht (Amin & Thrift 
2001, Bathelt & Glückler 2002, Yeung 2004, Boschma & Frenken 2005). 
Het spoort tevens met de huidige beoefening van de planologie aan de 
Universiteit Utrecht die tevens in het teken van de evolutionaire en de 
actorgerichte benadering (Boelens 2009a). 

Deze benadering is goed toepasbaar op Rotterdam. Volgens ons is de 
economische evolutie van de Rotterdamse economie in een nieuwe fase 
beland. Het is overigens niet voor het eerst dat Rotterdam een ‘evolu-
tiesprong’ maakt. Zo kwam er aan het einde van de 19e eeuw een einde 

aan de economische dominantie in Rotterdam als koopmansstad. Daar-
voor in de plaats ontwikkelde zich geleidelijk een transito economie, die 
gepaard ging met een geweldige uitbreiding van het ruimtegebruik van 
de haven. Een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag aanhoudt. 
Door de steeds grotere omvang en diepgang van zeeschepen en de 
toenemende mogelijkheid om via nieuwe logistieke technieken tijdwinst, 
dus kostenvoordelen, te behalen, verschuift het zwaartepunt van de 
haven zeewaarts. Dit biedt nieuwe economische kansen in de ‘oude’ 
havengebieden. Kansen die soms spontaan nieuwe economische activi-
teiten aantrekken (bijvoorbeeld in de vorm van de creatieve economie), 
soms via een planmatige aanpak tot stand komt (bijvoorbeeld op de 
Kop van Zuid) en soms ten koste gaat van economische activiteiten (bij-
voorbeeld door woningbouw). Deze economische overgangen worden 
vaak als vloeiend voorgesteld. Evenals in andere Europese havensteden 
zijn conflicten over ruimtegebruik tussen moderne havenactiviteiten en 
nieuwe stedelijk economische activiteiten nauwelijks geproblematiseerd. 
Grossman (2008) heeft daarover in het geval van Hamburg gepubliceerd. 
Wij willen, anders dan hij, geen kosten-baten analyse uitvoeren. Wel 
willen we een kwalitatieve studie uitvoeren naar de strategie om deze 
conflicten op te lossen.
       
Sommigen, zoals van der Laar (2000) duiden de nieuwe fase aan met 
‘Rotterdam Cultuurstad’. Toch is de auteur niet zeker van zijn zaak, want 
hij plaatst een vraagteken bij die aanduiding. De huidige transformatie 
van de Rotterdamse haveneconomie is inderdaad niet zo eenvoudig te 
duiden. Wij doen in dit rapport niet zo zeer een poging om de huidige 
overgang in één woord te vangen, maar geven een beschrijving van de 
overgang zelf en dan vooral uit het perspectief van de haven. Voorts 
proberen wij nieuw licht te laten schijnen op de mogelijke rol van de 
traditionele regisseurs en planactoren zoals de gemeente Rotterdam en 
het Havenbedrijf. Dit rapport bevat een pleidooi om die rol anders in te 
vullen dan tot nu toe gebruikelijk was. 

Allereerst (in deel A) zullen wij ingaan op de ontwikkeling en economi-
sche transformatie die de haven van Rotterdam in de afgelopen vijf en 
twintig jaar heeft meegemaakt. Vervolgens geven we aan in hoeverre 
netwerkvorming tussen bedrijven heeft plaatsgevonden. We zullen 
concluderen dat in de haven buiten het traditionele fysieke complex 
(nabijheid omwille van kade en knooppuntfunctie) nauwelijks sprake is 
van netwerkvorming.

Ten tweede (in deel B) analyseren we of en hoe vanuit bestaande bedrij-
ven in de haven en van buitenaf, perspectieven aanwezig zijn om te ko-
men tot een transitie zoals in het Havenplan 2020, de Economische visie 

2. Onze  Benadering: Relationeel en Evolutionair
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2020 en de Stadsvisie 2030 is aangegeven. Daaruit komt een wisselend 
beeld naar voren. Het zal blijken dat het vinden van nieuwe combinaties 
van economische activiteiten bepaald niet zo vanzelfsprekend is als in 
het huidige beleid wordt voorgesteld.

Vervolgens (in deel C) zullen we aangeven onder welke ruimtelijke en 
institutionele condities die perspectieven wel verder gefaciliteerd kunnen 
worden. In plaats van een generieke aansturing en organisatie, achten 
wij daartoe een veel meer specifieke en gefocuste institutionele setting 
en incentives nodig. Dit voorstel is gebaseerd op een korte vergelijking 
tussen de institutionele structuur van enkele grote havenbedrijven elders 
in de wereld.

We besluiten (in deel D) met enkele conclusies.

DEEL A: Economische structuur
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3. Padafhankelijke factoren: Een historische schets

Kenmerk van de evolutionaire benadering is de verwachting dat ‘history 
matters’. Huidige economische ontwikkelingen hebben immers een 
voorgeschiedenis, die lang doorwerkt. In de loop van de geschiedenis 
moeten regio’s en steden namelijk kiezen voor een bepaald economisch 
technologische traject. Dit is in lang niet alle gevallen een echte keuze, 
want regio’s en steden krijgen een dergelijk traject vaak opgedrongen. 
Er valt vaak moeilijk aan te ontkomen, vanwege gedane grootschalige 
investeringen of de specialisatie van het bedrijfsleven en arbeidsmarkt. 
In het Rotterdamse geval is de haven zo’n traject, die de stad weliswaar 
is opgedrongen door de geografische ligging, maar pas echt vorm en 
inhoud heeft gekregen door de collectieve uitkomst van allerlei afzon-
derlijke investeringen.

In de vroegmoderne tijd waren havens de standplaats voor stapelmark-
ten. De gebruikelijke verklaring voor het ontstaan van stapelmarkten is 
dat daar overschotten van lokale en regionale markten werden verhan-
deld en van daaruit nationaal of internationaal werden vervoerd. Vlaam-
se, Hollandse en Zeeuwse havensteden als Antwerpen, Dordrecht, 
Middelburg en uiteindelijk Amsterdam stonden in de 15e en 16e eeuw 
bekend om hun stapelmarkten. Kooplieden wisten schaalvoordelen 
(concentratie van kopers, verkopers en handelswaar) en nabijheidvoor-
delen (de directe persoonlijke onderhandeling over prijs en handelings-
voorwaarden van transacties) met elkaar te combineren (Van der Kooy 
1931). Toch bestond ook de vroegmoderne internationale handel niet al-
leen uit stapelen en het vervoeren van goederen tussen die stapelmark-
ten, maar ook uit zogeheten ‘doorgaande reizen’. Sommige goederen 
werden zonder de fysieke tussenkomst van de handelaar op de stapel-
markt internationaal verscheept. Er bestonden ook toen al wijdversprei-
de communicatiesystemen tussen her en der gevestigde handelaren. 
Daarbij kwamen familieverbanden goed van pas, want menig handels-
bedrijf bediende zich van persoonlijke netwerken van familieleden die 
zich niet alleen hadden gevestigd in de belangrijkste havensteden, maar 
ook in andere hoofd- en productiesteden (Lesger 1999).

Toen aan het einde van de negentiende eeuw het moderne transito-
verkeer zijn intrede deed, wisselden echter geleidelijk de posities van 
de havens van Rotterdam en Amsterdam. Door de industrialisatie in 
omliggende landen (Engeland, België, Duitsland) werd de doorvoer 
van (massa)goederen via de Rotterdamse haven steeds belangrijker. 
Deze overgang van ‘stapelstad’ naar ‘transitopolis’ verliep in Rotterdam 
desondanks niet zonder slag of stoot (Van der Laar 2000). De plaatse-
lijke koopmanselite verzette zich tegen de komst van het transitoverkeer 
in de haven, maar moest zich uiteindelijk neerleggen bij de eisen van 
de moderne tijd. Ook toen al deed zich een lock-in voor. Het pleit werd 

gewonnen door een nieuwe generatie energieke ondernemers. Deze 
‘havenbaronnen’ wisten ‘effectieve relaties te leggen en te onderhouden 
met het mondiale voorland en het Europese achterland’, evenals die 
strategie effectief in te bedden in de politieke wereld, de sociëteit en de 
dagelijkse leefomgeving en welzijn van Rotterdam (Stratagem & Urban 
Unlimited 2007). Daarmee was hun strategie uitermate effectief, net-
werkgericht en ook ‘embedded’.

In de moderne tijd werd daarmee de ontwikkeling van de haven nog 
meer dan daarvoor een economische en sociaal-politieke kwestie. 
Daarbij profiteerde de haven van Rotterdam van specifieke gecreëerde 
locatievoordelen. Zo kreeg Rotterdam door de aanleg van de Nieuwe 
Waterweg (1865-1872) een directe verbinding met de Noordzee. Deze 
locatievoordelen werden georganiseerd en waren bepaald geen gege-
ven. Het zijn in de termen van Michael Porter (1980) ‘advanced factors’. 
Met de aanleg van de Rijnhaven (1887-1893), de Maashaven (1898-
1905) en de Waalhaven (1907-1931) waarbij ook in toenemende mate 
ook op stroom werd overgeslagen, werd dat verder versterkt. Na de 
aanleg van de Merwehaven (1923-1930) richtte de haven zich ook op 
de aanvoer van stukgoed. Het toenemende belang van de haven als 
vestigingsplaats voor industriële bedrijven kwam in hetzelfde havenge-
bied tot uiting door de scheepswerven van Wilton-Feijenoord en RDM 
en chemische bedrijven van Shell. In de jaren dertig werden er in de 
haven plannen gemaakt voor de aanleg van de Eem(s)haven, die na 
de oorlog werd aangelegd. Met de komst van steeds grotere schepen 
verschoof het zwaartepunt van de havenactiviteiten toen al in de richting 
van de Noordzee, naar locaties met meer overslagruimte en die gelegen 
waren aan dieper water. Nog voor de Tweede Wereldoorlog werden, ten 
westen van het plaatsje Pernis, de eerste (1929–1933) en tweede petro-
leumhaven (1936-1941) aangelegd, speciaal bestemd voor Koninklijke 
Olie (het latere Shell). Na de Tweede Wereldoorlog (1954-1957) volgde 
in Botlek de derde petroleumhaven, die een belangrijke vestigings-
plaats werd voor de (petro)chemische industrie (Esso, DSM). Daarnaast 
kwamen er ook overslagactiviteiten (Van Ommeren, Pakhuismeesteren, 
Blauwhoed etc.). Vanaf 1958 werd de haven uitgebreid met de aanleg 
van Europoort met de vierde, vijfde en zevende petroleumhaven (Kuwait 
Oil, Shell, Exxon Mobil). In de jaren zeventig werd de Eerste Maasvlakte 
in gebruik genomen met de zesde en achtste petroleumhaven (Nerefco). 
Daarnaast werd het een overslaghaven (EMO) en de vestigingsplaats 
voor een kolencentrale (E-on) en diverse containerterminals (ECT, APM). 
In de jaren tachtig werd het havengebied landinwaarts steeds beter 
ontsloten, onder meer door de aanleg van de Europaweg (A 15) en een 
spoorlijn. Aan deze infrastructuur ontstonden gespecialiseerde distribu-
tiecentra (op de Maasvlakte, in het Botlekgebied  en de Eemhaven).



Voorbij de Lock-in 14 15  Voorbij de Lock-in

Waar de haven in oorsprong een aanlandpunt was, waar goederen aan 
land werden gebracht voor verdere bewerking, opslag, doorvoer of 
consumptie, is het steeds meer een conglomeratie geworden van ver-
schillende functies. Lange tijd versterkten de beide hoofdfuncties van de 
haven (vervoersknooppunt en vestigingsplaats) elkaar. In de kern kwam 
het erop neer dat in havens door de ruimtelijke concentratie van over-
slagactiviteiten kostenvoordelen werden bereikt (lagere bevrachting- en 
voorraadkosten), efficiëntiewinsten werden behaald (hogere beladings-
graad) en de kwaliteit van dienstverlening werd verhoogd (betrouwbare, 
frequente en snelle afhandeling). Naast kostenvoordelen en efficiëntie-
winst, ontwikkelden zich daarnaast ook clustervoordelen in de haven. 
Zo waren er ‘external economies’ zoals het gezamenlijke gebruik van 
de ondeelbare investeringen in de fysieke en transportinfrastructuur van 
havens. Op de tweede plaats vond verticale integratie plaats, waarbij 
industriebedrijven zich richtten op de verwerking van grondstoffen (bij-
voorbeeld het petrochemische complex). In de derde plaats vestigden 
zich in het kielzog van de logistieke en industriële kernactiviteiten ook 
andere bedrijven zoals toeleveranciers, afnemers en ondersteunende 
diensten (Ministerie van Economische Zaken 2009). 

De haven van Rotterdam ontwikkelde zich niet alleen vanwege de 
gedane investeringen in de haveninfrastructuur, maar ook door lo-
cale ‘multipliers’. Externe schaalvoordelen zoals een gespecialiseerde 
arbeidsmarkt, hoogwaardige voorzieningen en uitwisseling van interna-
tionale marktinformatie hadden een versterkend effect op de haveneco-
nomie. Echter omdat die schaalvoordelen steeds meer een commodity 
zijn geworden - een goed dat bijna overal verkrijgbaar - is de concur-
rentievoorsprong van Rotterdam relatief ten opzichte van andere havens 
verminderd. Bovendien heeft het feit dat Rotterdam niet langer de 
grootste zeehaven ter wereld is (voor Rotterdam was dat New York, na 
Rotterdam werd het eerst Singapore daarna Shanghai) heeft uiteraard 
ook te maken met economische verschuivingen op mondiaal niveau. 
Hoe dan ook, inmiddels is een groot aantal van de afgeleide effecten 
(zoals scheeps- en machinebouw) uit de Rotterdamse haven verdwe-
nen, is de optimalisatiegraad van traditionele clustervoordelen over 
zijn hoogtepunt heen en vraagt het milieuvraagstuk, congestie en de 
stadseconomie om nieuwe economische invullingen van de haven. Bij 
het vinden van deze invullingen zullen, evenals in het verleden, onderne-
mende actoren van doorslaggevend betekenis zijn. 

De beleidswens om clusters te bevorderen (zie Havenplan 2020, Nota 
Pieken in de Delta) is een teken dat men in het beleid op zoek is naar 
nieuwe toevoegende vestigingsvoordelen. Evenals in het verleden gaan 
zulke economische transformaties nooit zonder slag of stoot. Er zijn im-
mers altijd lock-in situaties vanwege gevestigde belangen en bewezen 
traditionele wijzen van doen op zowel een economisch, sociaal, politiek 
en organisatorisch terrein. 
Daarnaast is de clusteraanpak tot nu toe weinig specifiek. Men spreekt 
in het beleid over 
• de logistieke cluster, gericht op een zo efficiënt mogelijke afhandeling 
van goederenstromen;
• de industriële cluster, gericht op een zo efficiënt mogelijke productie 
van de aanwezige grote goederenvolumes en
• de zakelijke dienstencluster, gericht op het benutten van de schaal-
voordelen door de aanwezigheid van de vele bedrijven in het logistieke 
en industriële cluster. 
Deze breed geformuleerde clusters lijken eerder gebaseerd te zijn op 
‘common sense’, dan op diepgaande analyse. Daarnaast kan men 
zich afvragen hoe ‘eigen’ deze aandacht voor clusters is. De beleids-
aandacht voor clustering past in een (inter)nationale trend. Clusters 
houden immers de belofte in van verhoogde innovatie en productiviteit 
(Porter 1990). Haaks op deze groeiende populariteit van het begrip 
cluster staat de kritiek van de wetenschap dat het een weinig doordacht 
begrip is. Het is theoretisch nogal dun, conceptueel vaag, ruimtelijk niet 
af te bakenen en empirisch niet aantoonbaar (Martin & Sunley 2003, 
Brenner 2004). Zonder een zorgvuldige conceptualisering wordt cluster-
beleid een soort gokken (Visser & Atzema 2008). 

Het is in dit verband van belang een onderscheid te maken tussen de 
begrippen ‘cluster’ en ‘netwerk’ (Visser & Boschma 2004, Visser 2008, 
Visser & Atzema 2008). In de beleidspraktijk worden deze begrippen 
vaak door elkaar gebruikt. Dit leidt er toe dat bij het benoemen van 
clusters vooral gelet wordt op regionale economische specialisatie. 
Wanneer er in een regio sprake is van een oververtegenwoordiging van 
een bepaalde sector, dan zou deze regio een vestigingsplaats zijn van 
een cluster. Het punt is dat een cluster weliswaar gevormd wordt om 
een bepaalde sector waarop de regio zich specialiseert, maar dat de 
verwachte synergie-effecten van clustering niet een gegeven zijn. Deze 
synergie-effecten zijn namelijk het gevolg van de mate en wijze waarop 
bedrijven en instellingen met elkaar relaties onderhouden. Daarbij gaat 
het niet alleen om relaties binnen eenzelfde sector, zoals in de auto 
industrie of petrochemie, maar vooral in toenemende mate om relaties 
over de sectorgrenzen heen. Eerder wezen we al op het belang van 
‘related variety’ voor regionaal economische ontwikkeling. 

Het draait bij clustering om netwerkvorming, namelijk de effectiviteit 
van relaties tussen bedrijven en instellingen gericht op de ontwikkeling 
van innovatie en kennis (kennis spillovers). Clusters bestaan uit zelfver-
sterkende processen die gebaseerd zijn op interacties tussen actoren 
(bedrijven) en/of factoren (bedrijfscondities). Het gaat bij clusterbeleid 
om de mogelijkheid in een regio via leerprocessen de concurrentiekracht 
van bedrijven en daarmee van de lokale economie te versterken.

Netwerken bestaan uit strategische en doelgerichte samenwerkingsre-
laties tussen bedrijven en instellingen. Het kan gaan om kortstondige, 
incidentele relaties of om langdurige relaties. Bij  samenwerking dat een 
strategisch doel dient, doet ruimtelijke concentratie van partners er vaak 
minder toe. Netwerkrelaties met partners uit andere markten en secto-
ren en uit andere regio’s hebben dikwijls een positief effect op kennis-
creatie (Bathelt et al. 2004, Lorenzen 2005, Boschma & Ter Wal 2007). 
Wie echt op zoek is naar nieuwe kennis, vindt die kennis meestal verder 
weg. Toch blijft de regionale context belangrijk. De kortere (cognitieve) 
afstand binnen de regio biedt de mogelijkheid om tegen relatief lage 
kosten kennis aan elkaar te spiegelen. Het gaat daarbij vaak om intuï-
tieve kennis, kennis die alleen via ‘face-to-face’ contact wordt uitgewis-
seld. Men spreekt van ‘local buzz’ (Bathelt et al. 2004). Het gevaar van 
een korte cognitieve afstand is echter dat niet zo zeer het innovatieve de 
boventoon voert, maar gevestigde belangen. We wezen al eerder op het 
gevaar van  ‘lock-in’.

Clusters zijn verder geen permanent gegeven. Clusters komen en gaan 
en evolueren in de tussentijd. Om clusters bij de tijd te houden, moeten 
er steeds nieuwe activiteiten (van buiten) aan worden toegevoegd. De 
clustervoordelen zijn het grootst in het begin van de levenscyclus (Men-
zel & Fornahl 2009). Dan biedt de nabijheid tot andere bedrijven, en het 
zodoende delen van kennis, de meeste voordelen. Als afzetmarkten van 
geclusterde bedrijven groeien en vervolgens verzadigd raken, nemen 
de initiële clustervoordelen af. De meeste bedrijven zijn dan gericht op 
kostenefficiëntie. De prikkel om op kosten te concurreren (bijvoorbeeld 
door ‘outsourcing’ en ‘ofshoring’ van activiteiten) neemt navenant toe. 
Waar clustervoordelen minder worden, raakt de cluster in verval. Door 
‘lock in’ zijn bedrijven te zeer gericht op traditionele activiteiten en te 
weinig op innovatieve activiteiten. Een bekend voorbeeld is het Ruhr-
gebied, waar men tot ver in de jaren tachtig van de vorige eeuw bleef 
volharden in de economie van de ijzer en staal industrie, terwijl toen al 
duidelijk was dat men het zonder innovatie niet kon bolwerken tegen de 
opkomende internationale concurrentie. 

4. Clusters en netwerken: een theoretische uitwerking
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Alvorens naar clustervorming in de Rotterdamse haveneconomie te 
kijken, analyseren we  de veranderingen in omvang en samenstelling 
van de haveneconomie over de afgelopen 25 jaar. De dynamiek in be-
drijvigheid en werkgelegenheid zijn heftiger geweest dan op het eerste 
gezicht aan het fysieke landschap van de haven valt af te leiden. De 
ontwikkelingen hebben vooral plaatsgevonden binnen de bedrijven zelf. 
Flexibilisering en productiviteitsverhoging zijn daarbij de sleutelwoorden. 
Flexibilisering leidt ook binnen de haven tot meer uitbesteding en de 
opkomst van kleinere bedrijven, waardoor het aantal bedrijven tussen 
1984 en 2004 in de haven van Rotterdam met circa 16% is toegeno-
men. Productiviteitsstijging wordt veroorzaakt door schaalvergroting en 
kapitaalsubstitutie van arbeid. Hierdoor is de werkgelegenheid met 18% 
afgenomen. Dit betekende een verlies van ruim 13.000 banen. 

De groei van bedrijvigheid en het verlies aan werkgelegenheid kennen 
een conjunctureel verloop (zie figuur 1 en figuur 2). Vooral in de eerste 
helft van de jaren ’90 is veel werkgelegenheid in de haven van Rotter-
dam verloren gegaan; in de tweede helft van de jaren negentig zijn er 
veel bedrijven bijgekomen.

De gemiddelde bedrijfsomvang in de haven neemt met een derde af (zie 
tabel 1). Het aantal grote bedrijven is tussen 1984 en 2004 met 12% 
verminderd, terwijl het aantal kleine bedrijven met ruim 20% is gegroeid. 
In 2004 had 60% van de bedrijven in de haven minder dan 10 werkne-
mers. Daarnaast is het aantal middelgrote bedrijven toegenomen, zij het 
minder sterk dan het kleinbedrijf. De werkgelegenheid in het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) neemt weliswaar met ruim 3.000 arbeidsplaatsen toe, 
maar dit weegt niet op tegen het verlies aan werkgelegenheid bij grote 
bedrijven bijna 17.000 banen.

In 1984 bepaalden grote bedrijven in de petrochemie (Shell, Esso, BP), 
chemie (ICI) en de scheepsbouw (Wilton Fijenoord, RDM, Verolme) het 
beeld in de Rotterdamse haven. Veel van deze bedrijven zijn afgeslankt 
of verdwenen. In 2004 voert dan ook nota bene de dienst Gemeen-
tewerken de lijst van grote werkgevers aan in de haven. Daar werken 
echter half zo veel mensen als bij de grootste havenwerkgever in 1984, 
de raffinaderij van Shell. Toch staat die raffinaderij in 2004 nog steeds 
op de tweede plaats, maar met minder dan helft van het aantal arbeids-
plaatsen in 1984. In de top 25 van 2004 staan naast de Dienst Gemeen-
tewerken verder echter nog vijf andere overheidsdiensten (zie tabel 4). 
Dat was nauwelijks het geval in 1984. Echte grote Rotterdamse Trans 
National Corporations, zoals ING en Unilever zijn niet langer in de haven 
gevestigd, maar in het centrum van de stad. 

Tabel 3 : Werkgelegenheid naar bedrijfsgrootte, in 1984 en 2004 

Wanneer clusters willen overleven, moeten de deelnemende bedrijven 
op zoek gaan naar nieuwe, innovatieve relaties. Dat kan op eigen houtje 
(= ‘stand alone’ bedrijven), bilateraal (bijvoorbeeld in de vorm van joint 
‘ventures’) of samen met meerdere bedrijven en instellingen (= externe 
leerprocessen). Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven dat opereert 
in een verzadigde markt zou dus in clusterverband op zoek kunnen 
gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit betreft niet alleen het 
internationale zeetransport, maar bijvoorbeeld ook de op verwerking van 
fossiele brandstoffen gerichte (petro)chemische industrie of alles wat 
met transport, doorvoer en groothandel van voeding heeft te maken. 
Een andere mogelijkheid is dat men in het kader van het World Port City 
concept de relatie met hoogwaardige diensten vernieuwt, of zelfs met 
de typisch stedelijke verschijnselen als creatieve economie en beleve-
niseconomie. 

Het blijft dus de vraag of geografische nabijheid, bijvoorbeeld de aan-
wezigheid van gerelateerde bedrijven en instellingen in de haven of in de 
stadsregio Rotterdam, van belang is voor deze vernieuwende samen-
werking. Boschma (2005) maakt in dit verband een onderscheid tussen 
cognitieve nabijheid, organisatorische nabijheid, sociale nabijheid, in-
stitutionele nabijheid en geografische nabijheid. Hij beargumenteert dat 
geografische nabijheid geen noodzakelijke noch voldoende voorwaarde 
is voor vernieuwing. Het is niet noodzakelijk omdat als gevolg van het 
gebruik van geavanceerde informatie- en communicatietechnologie 
netwerken niet langer geografisch zijn af te bakenen. Bovendien leiden 
centrale aansturing van netwerken (organisatorische nabijheid) en geza-
menlijke kennis en ervaringen (cognitieve nabijheid) tot een opschaling 
van de afstand waarover kennis wordt gedeeld. Sociale nabijheid leidt 
bovendien tot uitsluiting van buitenstaanders ongeacht hun geografi-
sche herkomst. Institutionele nabijheid werkt convergentie van routines 
en competenties in de hand, waardoor de absorptie van nieuwe kennis 
vermindert. 

Geografische nabijheid is geen noodzakelijke voorwaarde voor innovatie 
en kennisuitwisseling, omdat de andere vormen van nabijheid fungeren 
als substituten voor de ‘governance’ van innovatie en kennis. Het is 
geen voldoende voorwaarde omdat het bij  leerprocessen vooral draait 
om cognitieve afstand en veel minder om geografische afstand. Met 
het toenemen van  cognitieve afstand neemt het wederzijdse begrip 
af (en daarmee de kans dat men elkaar in het leerproces consulteert), 
maar neemt de vernieuwingswaarde van het ‘geleerde’ toe (en daarmee 
de potentie van de innovatie). Het cognitieve optimum waarbij actoren 
maximaal profiteren van de kennis van elkaar hangt slechts indirect 
samen met geografische nabijheid, namelijk vanwege de gemeenschap-

pelijke achtergrond waardoor men beter vertrouwd is met bestaande 
informatie en die snel en effectief kan uitwisselen. Tegelijkertijd raakt 
men echter het zicht kwijt op vernieuwingen van buiten de cluster. Er 
vindt dan een incompleet leerproces plaats. Netwerken kunnen helpen 
om lock-ins te doorbreken door verbindingen te leggen met letterlijke 
buitenstaanders (toeleveranciers, afnemers, kennisinstellingen buiten de 
regio). Ook de duur van de kennisrelaties doet er toe: deze moet lang 
genoeg zijn om elkaar gemakkelijk te begrijpen, maar niet te lang om 
congruentie in vernieuwingsgezindheid te vermijden. 

5. Groei van bedrijvigheid, verlies van werkgelegenheid

Tabel 1: Groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de haven van Rotterdam,  1985-2004

Figuur 1: Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in de haven van Rotterdam, 1985-2004

Figuur 2: Jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in de haven van Rotterdam, 1985-2004

Tabel 2 : Aantal bedrijven naar bedrijfsgrootte, in 1984 en 2004 
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Kaart 1: Ontwikkeling aantal bedrijven op 13 lokaties in de haven van Rotterdam, 1984-2004

Kaart 2:Ontwikkeling werkgelegenheid op 13 lokaties in de haven van Rotterdam, 1984-2004

De economische variatie in de haven is toegenomen en dit heeft per 
locatie een andere uitwerking. Daardoor is de haven steeds in econo-
mische zin steeds minder een homogeen gebied. Om dit te illustreren, 
onderscheiden wij 13 locaties (zie kaart 1 en 2), waar haven- en haven-
gerelateerde bedrijvigheid (industrie, logistiek, distributie, groothandel) 
een wisselende ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
De meeste bedrijven bevinden zich in het oostelijke deel van de haven 
(zie kaart 1 en tabel 5). Het gaat vaak om kleine bedrijven; het aantal 
bedrijven neemt daar af. Dit is vooral het geval in de Persoonshaven & 
Nassauhaven, de Maashaven & Rijnhaven en in iets minder mate in de 
Vierhavens (Merwehaven, Keilehaven, Lekhaven en IJsselhaven). De 
Eemhaven & Waalhaven en Waalhaven-Zuid aan de linker Maasoever 
kennen wel een groeiend aantal bedrijven. 

De sterkste groei van het aantal bedrijven vond plaats in de nieuw 
aangelegde havenlocaties: de Maasvlakte en het distripark Eemhaven. 
Ook in het Botlekgebied is door de komst van distributiecentrum Botlek 
het aantal bedrijven fors toegenomen. De drie distributiecentra zijn de 
afgelopen 25 jaar een belangrijker motor geweest achter de groei van 
de bedrijvigheid in de haven. De aanwezigheid van containerterminals 
en de bereikbaarheid via weg en spoor zijn daarvoor de belangrijkste 
locatiefactoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de groei van de 
bedrijvigheid het sterkst is aan de goed ontsloten west en zuidrand 
van de Rotterdamse haven. Er is dus binnen de haven sprake van een 
uitwaartse groei van havengerelateerde bedrijvigheid. Dit wordt nog 
duidelijker als men kijkt naar de groei van de werkgelegenheid.

In de Persoonshaven, Eemhaven & Waalhaven, Vondelingenplaat en de 
Vierhavens was het relatieve verlies aan werkgelegenheid het grootst 
(zie tabel 6 en kaart 2). Alleen in de Persoonshaven & Nassauhaven ging 
dit gepaard met een sterke vermindering van het aantal bedrijven (zie ta-
bel 5). In de drie andere locatie ligt de oorzaak meer bij de vermindering 
van werkgelegenheid in grote bedrijven, die al dan niet zijn verdwenen. 
De sterkste groei van de werkgelegenheid deed zich voor op de Maas-
vlakte en in de Maashaven & Rijnhaven. Die twee qua werkgelegenheid 
belangrijkste groeigebieden van de Rotterdamse haven liggen dus aan 
de uiterste westpunt van de haven respectievelijk dichtbij het centrum 
van de stad Rotterdam. In het eerste geval heeft dat te maken met de 
uitbreiding van het havengebied, in het tweede geval met de herstruc-
turering naar een stadseconomie. De afstand tussen beide polen van 
werkgelegenheidsgroei bedraagt circa 45 kilometer; even ver als die 
tussen het centrum van Rotterdam en Schiphol.

Tabel 4: 25 grootste bedrijven in de haven van Rotterdam, 1984 en 2004

Tabel 5: Aantal bedrijven per bedrijfslocatie in de haven van Rotterdam, in 1984 en 2004
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Er is sprake geweest van een werkgelegenheidsgolf die als het ware in 
de loop van de tijd door de haven van Rotterdam ‘rolt’. Het zwaartepunt 
van de werkgelegenheid verplaatst zich naar de buitenkant van de ha-
ven en de werkgelegenheid in de centrale delen wordt gevoed door ste-
delijke bedrijven en instellingen. In het havengebied zelf is steeds meer 
ruimte nodig om deze golf aan werkgelegenheid te accommoderen. In 
de haven houdt de ruimteproductiviteit geen gelijke tred met de groei 
van de arbeidsproductiviteit. De ruimteconsumptie per werkende wordt 
daardoor groter, waardoor ruimtelijk gezien de hoogte van de groeigolf 
afneemt naar mate de golf de marges van het havengebied nadert. 

Binnen dit algemene patroon zijn er specifieke verschillen waar te ne-
men. 
• In de locaties in het kwadrant linksboven zijn grote bedrijven vervan-
gen door kleine bedrijven (in de Eemhaven & Waalhaven en in de Schie-
damse Wilhelminahaven) of zijn er nieuwe bedrijven aan het bestaande 
bestand bedrijven toegevoegd (distributiepark in de Botlek, Vulcaanha-
ven in Vlaardingen). Per saldo neemt in al deze locaties de werkgelegen-
heid af. 
• In de locaties in het kwadrant linksonder loopt zowel het aantal bedrij-
ven als de werkgelegenheid terug. Hier is sprake van verdunning door 
sluiting of vertrek van bedrijven (Persoonshaven & Nassauhaven, Vierha-
vens) of door arbeidsbesparende investeringen in bestaande bedrijven 
(Vondelingenplaat). 
• In het kwadrant rechtsonder neemt de werkgelegenheid toe en het 
aantal bedrijven af. Dit is in de periode 1984-2004 alleen gebeurd in de 
locatie Maashaven & Rijnhaven. In dit deel van de haven hebben groot-
schalige transformaties geleid tot intensivering van het ruimte-gebruik 
van werken. Het is mogelijk een nieuwe groeigolf door de haven in de 
maak. Het gaat echter om grote zakelijke dienstverleners en overheids-
instellingen die bij hun locatiekeuze meer aan de stad zijn gebonden dan 
havenfaciliteiten. 
• De locaties in het kwadrant rechtsboven zijn de groeilocaties in de 
haven. Het gaat om gebieden waar door uitbreiding van de locaties zich 
meer bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft gevestigd. Het gaat hier in 
meerderheid om transport en distributie activiteiten.

Tabel 6: Aantal banen per bedrijfslocatie, in 1984 en 2004

Figuur 3: Groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid per locatie in de haven van Rotterdam, 1984-2004 

Industrie, transport & distributie en groothandel zijn typische havenac-
tiviteiten, intermediaire diensten, finale diensten en overheidsdiensten 
sectoren typische stedelijke activiteiten. Waar in 1984 de werkgelegen-
heid in deze laatstgenoemde activiteiten nog geen 15% van het totaal in 
de haven uitmaakten is dit in 2004 verdubbeld tot 30%. 

In het havengebied treft men steeds meer typische stedelijke economi-
sche activiteiten aan. Het aandeel dienstverlenend werk ligt in de haven 
naar verwachting nog hoger, omdat veel werk in de industrie en logistiek 
bestaat uit dienstverlenende activiteiten. De intermediaire diensten zijn  
onbetwist de sterkst groeiende sector in de haven van Rotterdam. 

De groei zit vooral bij de zakelijke diensten en ict-diensten (zie figuren 4 
en 5) met een hoogtepunt in het midden van de jaren negentig (zie figuur 
6). Dit is ook het geval in andere delen van Nederland en dus weinig 
specifiek voor de haven. Toch heeft het juist in een industrieel gebeid als 
de haven ervoor gezorgd dat de variatie aan bedrijfsactiviteiten toenam. 
Dit is niet alleen een zaak van commerciële diensten, maar ook van 
overheidsdiensten. Vooral het aantal banen in het openbaar bestuur, het 
onderwijs en de zorg is toegenomen. 

Tegenover de groei van de diensten steekt de groei van de industri-
ele sector schraal af. Weliswaar is in de periode 1984-2004 het aantal 
bedrijven met een kwart is toegenomen, maar de werkgelegenheid met 
meer dan 40% afgenomen. In de chemie en de scheepsbouw is veel l 
werk verdwenen. In het eerste geval was dit het gevolg van verhoogde 
kapitaalintensiteit (vervanging van arbeid door kapitaal); in het tweede 
geval van de opkomst van concurrentie uit goedkopere landen (off-
shoring).

Ondanks de komst van de drie distributiecentra is het aantal bedrijven 
in de transport & distributie sector min of meer gelijk gebleven, maar 
ook hier de werkgelegenheid afgenomen (met bijna 20%). De grootste 
vermindering van het aantal bedrijven doet zich voor in de overslag, 
zeevaart, transport over de weg en weging & meting. In de overslag bin-
nenvaart, opslag en binnenvaart nam de bedrijvigheid en werkgelegen-
heid toe. 

Tabel 7: Groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid in de haven per sector, 1984 – 2004 

6. Sectorstructuur: steeds meer diensten
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Figuur 4: Procentuele groei van het aantal bedrijven per bedrijfsklasse, 1984-2004 Figuur 5: Procentuele groei van de werkgelegenheid per bedrijfsklasse, 1984-2004 Figuur 6: Sectorale verschuiving van bedrijvigheid per bedrijfslocatie in de haven van Rotterdam, 984-2004
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Ook deze verschuiving in sectorstructuur pakt per locatie verschillend 
uit (zie figuur 7 en 8). De locaties in het kwadrant linksboven zitten mid-
den in een herstructureringsproces. Dit proces kent twee varianten:
• verschuiving binnen de havenactiviteiten van industrie naar transport & 
distributie. De komst van distributiecentra of individuele bedrijven heeft 
toenemende specialisatie en groei van bedrijvigheid  (niet van werkge-
legenheid) in de sector transport & distributie tot gevolg (Eemhaven  & 
Waalhaven, Wilheminahaven/Vijfsluizen);
• herstructurering van havenactiviteiten naar stedelijke activiteiten (Per-
soonshaven & Nassauhaven, de Vlaardingse Wilhelminahaven).

Beide varianten leveren per locatie meer bedrijvigheid op, maar niet 
meer werkgelegenheid. Dat is op zich vreemd, omdat men kan ver-
wachten dat het ruimtegebruik per werkende in de dienstensector en de 
transportsector groter is dan in de industrie. Mogelijk dat de onder het 
kopje finale diensten geclassificeerde creatieve industrie in de haven en-
kele ‘ruimtevreters’ blijken te zijn (in de vorm van grootschalige ateliers 
in voormalige loodsen). Een andere mogelijkheid is dat het ruimtege-
bruik van de havenactiviteiten in deze locaties extensiever zijn geworden 
of dat het ruimtebeslag van niet-productieve activiteiten (bijvoorbeeld 
opslag, parkeren of restruimte) is toegenomen. Met het oog op het 
ruimtegebruik is er in de locaties van het kwadrant linksboven sprake 
van economische herstructurering. Vernieuwing van ruimtegebruik loopt 
in de tijd bezien achter deze economische herstructurering aan. 

De locaties in het kwadrant linksonder worden gekenmerkt door een 
afname van bedrijven en banen in zowel de stedelijke diensten als de 
havensectoren. Hier tekenen zich met betrekking tot het ruimtegebruik 
van bedrijven drie trends af:
• er vindt door toename van bedrijvigheid specialisatie plaats op haven-
activiteiten, maar door kapitaalinvesteringen is het effect op de groei van 
de werkgelegenheid minder groot, waarbij het tegelijkertijd nauwelijks 
ruimte oplevert voor nieuwe bedrijvigheid (Europoort); 
• verschuiving van bedrijvigheid in de havensectoren naar stedelijke 
diensten en waarbij de werkgelegenheid in zowel de havenactiviteiten 
als de stedelijke activiteiten afneemt (Vierhavens);
• vermindering van het aantal bedrijven in zowel de stedelijke diensten 
als de havensectoren en een toename van de werkgelegenheid in de 
stedelijke diensten als gevolg van grootschalige transformaties (Maas-
haven & Rijnhaven).

In de locaties van het kwadrant rechtsboven groeit het aantal bedrijven 
en het aantal banen in zowel de havengerelateerde bedrijvigheid als in 
de stedelijke bedrijvigheid. Dit zijn de echte economische groeigebieden 
van de haven van Rotterdam (zie ook figuur 3): Waalhaven-Zuid, Delta-
weg, Maasvlakte en Distripark Eemhaven.
Qua werkgelegenheid bestaat in de haven van Rotterdam nauwelijks 
nog een uitgesproken havengebonden terrein, dat wil zeggen een terrein 
waar de werkgelegenheid in de haven-gerelateerde werkgelegenheids-
activiteiten toeneemt en die in de diensten gelijk blijft of afneemt. On-
danks dat in fysieke zin de haven nog uitgesproken maritiem overkomt, 
is er overal inmiddels een mix van uitgesproken stedelijke en havengere-
lateerde activiteiten aanwezig.

Figuur 7: Sectorale verschuiving van bedrijvigheid per bedrijfslocatie 1984-2004

Figuur 8: Sectorale verschuiving van werkgelegenheid per bedrijfslocatie 1984-2004

7. Bedrijfsdynamiek: meer nieuwkomers dan blijvers

De saldicijfers over groei (zie tabel 1) geven een onvolledig beeld van de 
bedrijfsdynamiek. Zo blijkt de ‘winst’ van 593 bedrijven tussen 1984 en 
2004 te bestaan uit 1.988 nieuwe bedrijven en 1.395 verdwenen bedrij-
ven. Jaarlijks wordt de bedrijvenpopulatie van de haven voor 20% ver-
verst, dat wil zeggen 10% van de bedrijven verdwijnt en 10% is nieuw. 
Of dit werkelijk zo is, valt niet met zekerheid te zeggen. Het zijn stati-
sche cijfers uit het bedrijvenbestand van het Havenbedrijf Rotterdam. 
Maar als het werkelijkheid is, dan zijn van de 1.905 bedrijven die in 1984 
in de haven aanwezig waren, er anno 2004 nog 510 bedrijven (27%) 
over. In de bedrijven-populatie van de haven van Rotterdam vinden dus 
voortdurend mutaties plaats. Daarbij kan gesproken worden van:
• Blijvers: bedrijven die in de periode 1985-2004 in de haven gevestigd 
zijn gebleven, en niet van vestigingslocatie zijn veranderd (340 bedrijven 
of 9% van de bedrijven in 2004).
• Verhuizers: bedrijven die in de periode 1985-2004 in de haven geves-
tigd zijn gebleven, en daarbinnen wel van vestigingslocatie zijn veran-
derd (170 bedrijven, 4% van de bedrijven in 2004).
• Verdwenen: bedrijven die in de periode 1985-2004 de haven hebben 
verlaten dan wel zijn opgeheven (1395 bedrijven, 36% van het aantal 
bedrijven in 2004). 
• Nieuwkomers: bedrijven die zich in de periode 1985-2004 in de haven 
hebben gevestigd dan wel zijn opgericht 1988 bedrijven, 51% van de 
bedrijven in 2004).

De conjuncturele ‘dips’ in de groei van het aantal bedrijven in de haven 
zijn het gevolg van zowel de vermindering van het aantal nieuwe bedrij-
ven als de toename van het aantal verdwenen bedrijven (zie figuur 10), 
zij het niet altijd. 

In de jaren tachtig, met 1987 en 1988 als meest duidelijke voorbeelden, 
was er een sterke groei van het aantal verdwenen bedrijven. Dit wijst 
op een selectie onder de bestaande bedrijven. Conjuncturele selectie 
(markt) en structurele selectie (sector) gingen toen samen. In het begin 
van de jaren negentig, met 1994 als duidelijkste voorbeeld, nam het 
aantal nieuwe bedrijven juist af. Er waren toen blijkbaar in de haven wei-
nig initiatieven of mogelijkheden om een nieuw bedrijf te beginnen of te 
vestigen in de haven. Dit wijst op ruimtelijke selectie. In de tweede helft 
van de jaren negentig nemen zowel het aantal nieuwe bedrijven als het 
aantal verdwenen bedrijven toe. Toen draaide de bedrijfsdynamiek in de 
haven op volle toeren. In aantal bedrijven gemeten was dit het hoogte-
punt van het selectieproces in de bedrijvenpopulatie in de haven. Uit de 
Rotterdamse Economische Verkenningen 2008 kan bovendien worden 
opgemaakt dat in de recente jaren het aantal verdwenen bedrijven weer 
meer toeneemt dan het aantal nieuwe bedrijven. 

Figuur 9: Jaarlijkse aantallen nieuwe bedrijven en verdwenen bedrijven 1985-2004 

Figuur 10: Jaarlijkse werkgelegenheidseffecten van bedrijfsdynamiek 1985-2004

Figuur 11: Bedrijvendynamiek naar omvang van het bedrijf 
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Ook de effecten van bedrijvendynamiek op de werkgelegenheid ver-
schilt per periode (zie figuur 9). Nu doen ook de bestaande bedrijven 
mee. In de jaren ’80 was doorgaans het effect van nieuwe bedrijven mi-
nus verdwenen bedrijven groter dan het werkgelegenheidseffect van de
inkrimpingen en uitbreidingen bij het bestaande bedrijfsleven. Dit past 
in het beeld dat in de jaren ’80 in de haven grote herstructureringen 
plaatsvonden. Toch overtrof toen de groei van de werkgelegenheid door 
de komst van nieuwe bedrijven die van het verlies van werkgelegenheid
door bedrijfssaneringen. De groei van de werkgelegenheid in de jaren 
’90 is meer afhankelijk van de groei in bestaande bedrijven. Er is dan 
sprake van endogene groei vanuit bestaande bedrijven. De laatste jaren 
neemt het negatieve werkgelegenheidseffect door het verdwijnen van 
bedrijven weer toe. We wezen al op de mogelijk toegenomen ruimtelijke 
selectie, mede als gevolg van de toenemende aanspraken op de ruimte 
in de haven voor onder meer woongelegenheid.    

Grote bedrijven blijken meer havengebonden dan kleine bedrijven (zie 
figuur 11). Dat is ook logisch, want dit hangt samen met de zogeheten 
verzonken kosten (= de hoogte van de gedane investeringen in kapi-
taalgoederen, onroerend goed, etc). Daarnaast staat de omvang van 
het werknemersbestand een mogelijke verplaatsing in de weg. Een 
derde mogelijke verklaring is dat door de reputatie van het bedrijf in de 
haven een drastische sanering zo lang mogelijk wordt uitgesteld en men 
de voorkeur geeft aan een geleidelijke sanering. Als grootbedrijf is het 
waarschijnlijker dat een intensief/omvangrijk relatiebestand is opge-
bouwd, het een bijzondere positie bij beleidsmakers geniet en het een 
belangrijke ambassadeursfunctie voor de haven vervult. 

Ook tussen bedrijfsklassen bestaan verschillen in bedrijvendynamiek 
(zie figuur 12). Op zich is het niet verwonderlijk dat in de sector industrie 
het aandeel blijvers het grootst is. Het gaat vaak om grote bedrijven, 
die eigenaar zijn van de grond en ter plekke vele investeringen hebben 
gedaan. 

Het is opvallend dat in de sector transport & distributie het aandeel blij-
vers juist gering is. Dit duidt op veel verplaatsingen en nieuwkomers. 
De drie nieuwe distributiecentra hebben blijkbaar veel nieuwe bedrijven 
aangetrokken, waarbij men zich de vraag kan stellen of dit allemaal 
havengebonden distributiebedrijven zijn. De ruimtenood in de totale 
Zuidvleugel van de Randstad is groot. Ook niet primair havengebonden 
logistieke en distributie bedrijven zullen zich in de nieuwe distributiecen-
tra hebben gevestigd. 
 
In overeenstemming met de oprukkende diensteneconomie in de haven 

Figuur 12: Bedrijvendynamiek naar bedrijfsklasse in de haven van Rotterdam, 1985-2004 zijn de meeste intermediaire dienstverleners nieuw. Bij de finale diensten 
en de overheidsdiensten zijn juist weer relatief veel bedrijven en instel-
lingen uit de haven verdwenen. 

Hoe moet men deze verschillen in bedrijfsdynamiek tussen sectoren 
interpreteren? Conform de evolutionair economische gedachte is be-
drijfsdynamiek een kwestie van economische selectie. De populatie van 
bedrijven verandert keer op keer als gevolg van de komst van nieuwe, 
innovatieve bedrijven en het verdwijnen van oude, traditionele bedrijven 
(‘creatieve destructie’).   Bedrijfsklassen met veel blijvers kennen op het 
eerste gezicht weinig (markt)selectie. Dat wil zeggen dat bedrijven in 
deze bedrijfsklassen zich aanpassen aan veranderende markt-omstan-
digheden door bijvoorbeeld kostenefficiënt te opereren en de arbeids-
productiviteit te verhogen. Zij verdwijnen zodoende niet van de markt 
en blijven gevestigd op de bestaande locatie. De investeringen in de 
huidige locatie zijn bovendien te hoog om de vestiging op te heffen of te 
verplaatsen. Dit gaat op in bijvoorbeeld de olieraffinage, de chemische 
industrie en oppervlakte behandeling. 

De diensten in bijvoorbeeld de binnenvaart vertonen het omgekeerde 
beeld. Hier overtreft het aantal verdwenen bedrijven het aantal nieuwe 
bedrijven. Dit levert dus per saldo minder bedrijven op. Dat duidt op 
krimpende markten of op bedrijfsconcentratie via fusies en overnames. 
Toch is deze bedrijfsklasse niet symptomatisch voor de sector logis-
tiek en distributie. Zo groeit het aantal bedrijven door nieuwkomers in 
bijvoorbeeld de overslag voor de binnenvaart. Dit duidt op groeiende 
markten of een toenemende diversificatie van de populatie van aanbie-
ders van dergelijke diensten. 
Ook bij de nutsbedrijven, personenvervoer, overheid en weging & meting 
is het aandeel verdwenen bedrijven fors. Dit wijst op bedrijfsorganisato-
rische schaalvergroting en een gedeeltelijk vertrek uit de haven. 

Verder wordt nu duidelijk dat het aantal bedrijven in de expeditie en 
cargadoor sector weliswaar sterk is toegenomen, maar veel minder door 
uitsluitend nieuwkomers. Het gaat in deze sector om een relatief klein 
aantal blijvers en binnen de haven verhuisde bedrijven. Wel zijn relatief 
veel bedrijven in deze markt verdwenen uit de haven. Dit wijst op veel 
concurrentie en selectie, waarbij bestaande bedrijven gedeeltelijk zijn 
vervangen door nieuwkomers.

In de locaties Distripark Eemhaven en Maasvlakte is de dynamiek het 
grootst. Dit hangt samen met de komst van de distributiecentra. In het 
Distripark Eemhaven gaat het om middelgrote logistieke bedrijven, met 
als bekende namen Prologis, VAT logistics, Nippon Express, Maersk 

Figuur 13: Bedrijvendynamiek per locatie in de haven van Rotterdam, 1985-2004
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Logistics, en DHL. Deze bedrijven komt men ook elders in de haven 
tegen. Ook in het derde distributiecentrum in de Botlek komt men de 
bekende namen van bedrijven tegen (DHL, Henry Bath, Steinweg). Hier 
zijn op vervoer van chemische producten gespecialiseerde bedrijven 
gevestigd. De distributiecentra in de Eemhaven en de Maasvlakte zijn 
meer gericht op containervervoer.

De locatie Wilheminahaven/Vijfsluizen is de meeste qua bedrijfssamen-
stelling vernieuwde bedrijfslocatie. Het bouwbedrijf Van de Waal is in de 
Vlaardingse Wilhelminahaven een grote nieuwkomer. In de nabij gelegen 
Vulcaanhaven zijn de Rotterdam Bulk Terminal en (in 2006) de aanleg-
plaats van de Norfolk Line de belangrijkste nieuwkomers. Nieuwkomers 
op stedelijke locaties zijn vaak instellingen in de overheidssfeer, zoals 
scholen (in Bolnes het Farel college, in de Persoonshaven het Spectrum 
MBO en in de Maas & Rijnhaven de Ichthus Hogeschool). 
De rechter Maasoever laat dus op het punt van de bedrijfsdynamiek een 
opvallende vernieuwing zijn.  

In de Persoonshaven, Merwe/Vierhaven en Europoort zijn verhoudings-
gewijs de meeste bedrijven verdwenen. In de Persoonshaven gaat het 
onder meer om de vroegere Oranjeboom Brouwerijen (Interbrew), de  
Blue Band fabrieken van Unilever en vestigingen van Nestlé Nederland. 
In IJselmonde zijn de machinefabrieken van Verolme en de scheepswerf 
Smit verdwenen. In de Merwe/Vierhaven betreffen het veel havenge-
relateerde bedrijven en instellingen, zoals de dienst Scheepvaart en 
Maritieme Zaken. Uit Europoort verdwenen enkele chemische bedrijven 
(ESSO chemie, Chemservice).

De bedrijfslocaties die deel uitmaken van het petrochemische complex 
kennen relatief de meeste blijvers. Het gaat vooral om petrochemische 
bedrijven en overslagbedrijven. In Vondelingenplaat is Shell gebleven, 
in Botlek ESSO, ICI en Aluchemie, in Europoort BP en Q8, en ook ECT 
en Northsea Ferries, en in de Maasvlakte was EMO één van de eerste 
bedrijven in 1984. In mindere mate zijn er ook veel blijvers in de Eem-& 
Waalhaven.

8. Wel clusters, geen netwerken 

Kennis spillovers dragen bij om van de Rotterdamse haven een innova-
tieve haven te maken. Bij uitwisseling van kennis draait het om samen-
werking tussen bedrijven. Bedrijven combineren in zulke netwerken 
van samenwerking (prijs)voordelen van marktwerking en (flexibiliteits) 
voordelen van organisatie. In het eerste geval ddoor bedrijfsactiviteiten 
beter op elkaar af te stemmen en in het tweede geval door bedrijfsac-
tiviteiten meer uit te besteden (Welters et al. 1999). Netwerken dienen 
het gemeenschappelijk belang van bedrijven door informatie en kennis 
uit te wisselen over technologie, hulpbronnen en afzetmarkten. Dit kan 
onderling gebeuren (bilaterale samenwerking) of gemeenschappelijk 
(multilaterale samenwerking). In het eerste geval nemen vaak zogeheten 
‘leader firms’ het initiatief. Dat zijn bedrijven die de wil en het vermogen 
hebben om te investeren in de samenwerking met andere bedrijven en 
zodoende gezamenlijke problemen oplossen of gezamenlijke voorde-
len benutten (De Langen & Nijdam 2003). ‘Leader frims’ veroorzaken 
positieve (netwerk)externaliteiten bij andere bedrijven. In netwerkver-
band gaat het naast het toepassen van nieuwe kennis (innovatie) om 
de beschikbaarheid van informatie over nieuwe buitenlandse markten 
(internationalsering) en het optimaliseren van arbeidsmarkten (scholing). 
Bij multilaterale samenwerking kunnen ‘business associations’ worden 
opgericht die de netwerken organiseren voor de deelnemers. 

Het begrip netwerk is complementair aan het begrip cluster, waar het 
draait om de voor- en nadelen van nabijheid. Binnen clusters doen zich 
schaaleffecten en externe effecten voor (Tordoir 2005). Er zijn twee 
soorten schaaleffecten, namelijk ‘pool’ effecten (hoe meer vragers en 
aanbieders, hoe meer variatie en keuzes, hoe soepeler de markt werkt) 
en technische effecten (hoe uitgestrekter de samenhang tussen vraag 
en aanbod, hoe groter het gebruiksnut, hoe dikker de verbindingen en 
hoe lager de kosten). Externe effecten zijn de effecten van economische 
actoren (producenten, consumenten) op hun directe omgeving. Die zijn 
positief als actoren baat hebben bij elkaar (positieve agglomeratiefac-
toren) of negatief als actoren last hebben van elkaar (negatieve agglo-
meratiefactoren). Ruimtelijke ordening is volgens Tordoir het voorkomen 
van negatieve externe effecten (toelatingsplanologie) en het organiseren 
van positieve externe effecten (ontwikkelingsplanologie). Schaaleffecten 
en externe effecten zich voor op verschillende niveaus: lokaal, nationaal 
en internationaal. 

Wanneer we de conceptuele indeling van Tordoir toepassen op de 
Rotterdamse haven dan wordt duidelijk dat de haven gericht is op het 
optimaliseren van schaaleffecten. De (groei van de) omzet van de haven 
en goed bereikbare verbindingen zijn daarbij bijkans heilig. Naast het 
bereiken van schaalvoordelen is de haven bezig gewest de negatieve 

externe effecten te verminderen door middel van omvangrijke investe-
ringen in de milieutechnologie van de in de haven gevestigde bedrijven. 
Veel minder aandacht is gegeven aan het realiseren van meer positieve 
externe effecten. Daarbij gaat het in het bijzonder om de vraag of de 
hierboven in de eerste alinea genoemde netwerkeffecten optreden. De 
kunst van het netwerken is om door middel van een effectieve koppeling 
van ‘global pipelines’ met ‘local buzz’ interactieve leerprocessen in de 
haven te stimuleren. Het is de vraag of deze mogelijkheid in voldoende 
mate wordt benut. 

Zoals gezegd, zijn de begrippen clusters en netwerken niet identiek, 
maar liggen zij in elkaars verlengde. De overgang van clusters naar 
netwerken verloopt geleidelijk. Om dit proces inzichtelijk te maken is 
een typologie gemaakt. Boven ‘formatie’ (de vanzelfsprekende concen-
tratie van bedrijven als gevolg van een fysiek gegeven, in dit geval de 
diepzeekade) is de een reeks van oplopende soorten van clustering en 
netwerkvorming gemaakt (zie figuur 15).  
We laten de aanduiding formatie buiten beschouwing, omdat het hier in 
strikte zin niet gaat om een netwerk van onderlinge relaties. Formaties 
zijn immers concentraties van bedrijven die slechts één ding met elkaar 
gemeen hebben, namelijk de gezamenlijke oriëntatie op dezelfde domi-
nante vestigingsplaats. In het geval van de haven is dat de oriëntatie op 
een locatie bij het, al dan niet diepe water van de haven.
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In figuur 14 zijn de volgende clusters en netwerken onderscheiden: 
    
• ‘Industry’: dit is een geografische concentratie van een kritische 
massa aan gerelateerde bedrijven die gebruik maken van de gemeen-
schappelijke ‘external economies’: lokale pool van gespecialiseerde 
arbeid, goedkoop aanbod van gespecialiseerde diensten en informatie 
‘spillovers’. Deze bedrijven hebben geen directe onderlinge relaties, af-
gezien van enige marktcontacten, maar hebben wel indirecte relaties via 
het gezamenlijke gebruik van de ‘external economies’. Het concurrentie-
voordeel van de locatie in de haven bestaat er in dat bedrijven geringere 
harde transactiekosten hebben, vooral lagere zoek- en matchingkosten.

• ‘Complex’:  dit is een geografische concentratie van gerelateerde 
bedrijven waarbij ruimtelijke nabijheid gebruikt wordt om verdergaande 
specialisatie van bedrijven mogelijk te maken. Dit stimuleert ‘outsour-
cing’ en ‘subcontracting’. Ruimtelijke nabijheid helpt de toenemende 
behoefte aan technische en logistieke afstemming te bewerkstelligen. 
Bedrijven onderhouden samenwerkingsrelaties, maar alleen voor het op-
lossen van technische problemen, kwaliteits-management en logistieke 
knelpunten. Er is geen sprake van gezamenlijke leerprocessen. 

• ‘Alliance’: dit is een geografische concentratie van bedrijven waarin 
samenwerkingsrelaties voor leer en innovatie doeleinden wel een be-
langrijke rol is weggelegd. Het gaat om samenwerking tussen twee of 
meer bedrijven in de bedrijfskolom (verticale samenwerking) in dezelfde 
markt (horizontale samenwerking) of tussen verschillende sectoren 
(diagonale samenwerking). De samenwerking is bedoeld om proces- en 
productinnovaties te realiseren. De totstandkoming van dit type cluster 
is afhankelijk van zachte transactiekosten, zoals het   vertrouwen in de 
goede afloop van de samenwerking, institutionele waarborgen zoals 
gemeenschappelijk normen en waarden, en relationale condities zoals 
sociale relaties, empathie en reputatie. De samenwerking tussen bedrij-
ven en instellingen is gericht op gezamenlijke investeringen in scholing, 
innovatie, marketing, export of infrastructuur. 

• ‘Milieu’: hier werken private en publieke partijen bilateraal of multilate-
raal samen om kennis-netwerken te verbeteren. Er is een breed gedra-
gen notie van de noodzaak om het open karakter van de netwerken te 
verbeteren. De daaruit voortvloeiende co-evolutie van bedrijfs-matige, 
organisatorische en institutionele processen leidt dan tot systeeminno-
vaties (zie Van Klink en Visser 2004), die de kans op het voortbestaan en 
verdere groei van een cluster op de langere termijn vergroten. De acto-
ren stemmen hun activiteiten op elkaar af en richten zich op collectieve 
leerprocessen. 

Het is een hele klus om een integraal en uitputtend overzicht te maken 
van de soort clustering  van bedrijven in de Rotterdams haven. Men is 
daarvoor aangewezen op via diepte interviews verkregen gedetailleerde 
informatie van bedrijven en instellingen. De bereidheid van bedrijven 
om aan zulk soort onderzoek mee te werken is gering. Het gevaar van 
onvolledige en selec-tieve informatie is daarom groot. 

In het kader van het vak Bedrijf & Regio is niettemin door Utrechtse stu-
denten sociale geografie en planologie een poging ondernomen om de 
gegeven typologie te toetsen voor verschillende sectoren. Zij hebben bij 
ruim honderd bedrijven gesprekken gevoerd. De sectoren waarin deze 
bedrijven zich bevinden zijn gegroepeerd volgens de drie brede velden  
waarop volgens het Havenbedrijf Rotterdam clustering in de haven voor-
komt:: de logistieke cluster, de industriële cluster en de diensten cluster 
(zie ook hoofdstuk 4). Daar hebben het distributie cluster aan toege-
voegd. Per cluster is per sector nagegaan
• of er in Rotterdam sprake is van ruimtelijke concentratie (locatiequo-
tient groter dan 1);
• welke trends van toepassing zijn op ‘local buzz’ en ‘global pipelines’;
• hoe de cluster kan worden getypeerd. 
De uitkomsten worden op de volgende pagina’s in tabelvorm weergege-
ven met een korte toelichting. 

Figuur 14: Typen clusters en netwerken Het logistieke cluster

Uitbesteding van productie is de overkoepelende trend in de verschil-
lende logistieke sectoren. Producenten (verladers) besteden niet alleen 
transport, maar ook opslag, distributie en ‘value add logsitics’ (assem-
blage) uit aan logistieke dienstverleners. Dit laatste staat in de haven 
vaak onder tijdsdruk, waardoor het om betrekkelijk geringe toegevoegde 
waarde gaat (eenvoudige handelingen).

De eisen die aan logistiek worden gesteld (goedkoop, betrouwbaar en 
snel) leiden tot toenemende schaalvergroting en ketenefficiency. Door 
de recente conjunctuureffecten blijven grootschalige vernieuwingen uit. 
De tendens om elkaar in clusters op te zoeken neemt af door verminder-
de te vervoeren volumes. Uit efficiency overwegingen huren vervoerders 
bij de verladers ruimte in, maar die verladers bevinden zich vaak buiten 
de Rotterdamse regio. Omdat ook op de lange duur aan schaalvergro-
ting een einde zit, zoeken bedrijven het steeds meer in kwaliteit dat wil 
zeggen ketenregie (supply chain management). Dit komt in Nederland 
vooralsnog alleen voor in specifieke stromen, zoals bloemen. En weinig 
dus in Rotterdam. 

Schaalvergroting doet zich voor op ondernemingsniveau (internationale 
fusies en overnames) en in marktgebieden (uitbreiding Europese markt, 
wereldwijde stromen). ‘Global players’ zijn weinig in de Rotterdamse 
haven zelf aanwezig, terwijl de meeste wel aanwezige bedrijven geen 
‘leader firms’ zijn. Horizontale netwerken zijn zeldzaam: de meeste 
complexen bestaan uit  verticale relaties. De belangrijkste concentraties 
van bedrijven in het wegtransport bevinden zich buiten de Rotterdamse 
haven (Brabant, Midden Limburg, Arnhem/Nijmegen). In delen van 
Noord-Brabant is inmiddels sprake van een overaanbod aan logistieke 
terreinen. 

In verband met de trend naar supply chain management zijn de meest 
kennisnetwerken te verwachten bij expediteurs. Zij staan voor de 
uitdaging om netwerken op internationale schaal en regionale schaal te 
koppelen. 

Tabel 8: Concentratie en clustering in he logistieke cluster
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Het distributie cluster

De distributiemarkt is bij uitstek een volatiele markt: conjuncturele 
ontwikkelingen vertalen zich snel naar toe- en afname van de vraag. 
Daarom is de vastgoedmarkt voor distributiebedrijven meer een huur-
dersmarkt dan een kopersmarkt. Eventuele clustering in de distributie-
sector heeft daardoor een weinig permanent karakter. Er bestaat in de 
sector de neiging om via het gebruik van ‘external economies’ gemeen-
schappelijke voordelen door middel van concentratie te benutten (type 
Industry). Dit komt buiten de haven (in logistieke centra) meer voor dan 
in de haven.  

Er bestaat bij bedrijven de neiging om de activiteiten te concentreren 
in nieuw ontwikkelde, hoogwaardige en grootschalige distributiecentra. 
Deze distributiecentra hebben een gecombineerde  ‘wharehouse’ & ‘va-
lue added logistics’ formule Er zijn inmiddels in de haven van Rotterdam 
buiten de drie distributiecentra (Eemshaven,  Botlek en Maasvlakte I) 
nauwelijks concentraties te vinden van bedrijven in de groothandel en 
distributiesector. Bekende groothandelsbedrijven zoals in de consumen-
ten elektronica (bijvoorbeeld  Erres) zijn verdwenen. Dit zal de komende 
tijd ook met andere groothandelsbedrijven gebeuren. ‘Leader firms’ zijn 
mede hierdoor schaars.
 
Ketenintegratie en schaalvergroting zijn kenmerkende trends. Keten-
integratie gebeurt zowel achterwaarts (producenten die groothandel 
overslaan) als voorwaarts (detailhandel die groothandel overslaat). 
De oplossing is specialisatie en een grotere klantgerichtheid. Door 
krimpende markten en toenemende buitenlandse concurrentie zijn de 
groothandelsbedrijven genoodzaakt via schaalvergroting de kosten te 
drukken. Soms gaat dit gepaard met fusies en overnames op interna-
tionale schaal: veel van de groothandelsbedrijven zijn dochter van een 
buitenlandse moeder.

In de groothandel van voeding, groente & fruit speelt de trend van 
steeds meer gemaksvoedsel (onder anderen kant-en-klaar maaltijden) 
en steeds strengere kwaliteitseisen vanuit de markt en de overheid. 
Hier ligt in principe een aanzet tot netwerkvorming, al zijn maar weinig 
kennis-instellingen op dit vlak in de regio Rotterdam gevestigd (vooral in 
Wageningen). Behalve natuurlijk Unilever, maar dit concern onderhoudt 
geen specifieke kennisrelaties in de regio Rotterdam (zie tabel 10). 

Tabel 9: Concentratie en clustering in het distributie (groothandel) cluster De industriële clusters

Hoewel in theorie vooral in de industrie veel clustering kan voorko-
men, is dat niet het geval in de haven van Rotterdam. De Rotterdamse 
havenindustrie ziet nauwelijks voordelen van nabijheid, die wijzen op 
clustering. Veel industriebedrijven in de haven staan op zichzelf en halen 
hooguit voordeel uit external economies (voornamelijk arbeid en afzet). 
Meestal gaat het om de locatie aan (diep) water (formatie).
 
Veel industriële bedrijven hebben te maken met organisatorische schaal-
vergroting (overnames door grote moedermaatschappijen) waardoor 
men bij kennisexploratie eerder geneigd is binnen de organisatie te 
kijken dan daarbuiten (geen netwerkvorming gericht op leerprocessen). 
In de petrochemie is sprake van clustering volgens het complex type. 
Het draait hier vooral om specialistische toelevering (Kuiper 1999). De 
grote multinationale uitbesteders zullen alleen in heel specifieke gevallen 
en bij hoge en onzekere ontwikkelingskosten gaan samenwerken. Dit 
behoeft voor hen niet bij voorbaat in de Rotterdamse haven te gebeu-
ren. 

Tabel 10: Concentratie en clustering in het industrie cluster
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Het dienstencluster

In Rotterdam doet zich vanouds een concentratie aan schadeverzeke-
ringen voor, gerelateerd aan havenactiviteiten. In verband met de globa-
lisering van markten zijn bancaire en (schade) verzekeringsbedrijven op 
Europese schaal (en zelfs wereldwijd) gefuseerd. Veel vroegere verzeke-
raars maken nu deel uit van grote concerns (ING, ABN-AMRO, Aegon). 
Anderen, zoals AIG, HDI-Gerling, ACE en RSA bieden specialistische 
diensten (gericht op scheepvaart) aan binnen internationale concerns 
zijn. Andere bedrijven zoals Nassau en Erasmus hebben zich op kleinere 
schaal en nationaal georganiseerd. Door de opkomst van internet staat 
de positie van assurantietussenpersonen onder druk. Sommige verze-
keraars, zoals Allianz, reageren hierop door hun regionale vestigingsnet-
werk te verbeteren (voorwaarste integratie). Er ontstaan allianties tussen 
schadeverzekeringen en it dienstverleners en er is sprake van clustering 
in samenhang met de Erasmus Universiteit (Brainpark). De sluiting van 
de assurantiebeurs in 2004 is bepaald net bevorderlijk geweest voor het 
Rotterdamse clusterproces in deze sector. 

De telecommarkt is sinds het begin van de jaren tachtig steeds meer 
geliberaliseerd. In Nederland heeft de inmiddels volledig geprivati-
seerde de KPN in een belangrijke marktpositie. De telecomsector is in 
de Zuidvleugel van de Randstad minder sterk vertegenwoordigd dan in 
de Noordvleugel; binnen de Zuidvleugel bevinden zich de belangrijkste 
concentraties in Den Haag (KPN, OPTA) en Delft (TUD). Rotterdam valt 
wat dit betreft buiten de boot. Zo komt het initiatief Rotterdam Silicon 
Port slecht van de grond. Er vinden op het internationale vlak veel fusies 
en overnames, maar geen van de global players zit met een strategi-
sche vestiging in het Rotterdamse. Het geringe aantal goed geschoold it 
personeel speelt de stad hier parten. Het PortInfoLink-project is gericht 
op het optimaliseren van de elektronische informatievoorziening (‘exter-
nal economy’). Hieruit kan in de toekomst meer samenwerking tussen 
bedrijven in de Rotterdamse haven voortvloeien.

Evenals telecom is de it software sector niet erg prominent aanwezig in 
de Rotterdamse economie. De meeste bedrijven bevinden zich aan de 
rand van het stedelijke gebied (suburbs) en weinig in de haven. Het qua 
omvang belangrijkste bedrijf is Getronics, maar de Rotterdamse vesti-
ging is onderdeel van een concern. Het OBR heeft zich opgeworpen als 
belangrijke intermediair. Diagonale relaties met scheepvaart, marketing 
en creatieve diensten (o.a. gaming) liggen voor de hand, maar worden 
tot nu nog te weinig opgepakt. De Hogeschool Rotterdam heeft hier 
(potentieel) een belangrijke schakelfunctie. 

Tabel 11: Concentratie en clustering in het diensten cluster De Nederlandse kenniseconomie is meer een A2 fenomeen dan een 
A4 fenomeen: Amsterdam, Utrecht en Eindhoven zijn de belangrijkste 
concentratiegebieden, mat daarbuiten in minder mate concentraties in 
Arnhem/Nijmegen en Groningen. Rijnmond speelt hierin een kleine rol, 
ook waar het de vestiging van researchbedrijven betreft. Er ontbreekt 
een duidelijke concentratie en de belangrijkste leader firm is TNO 
(zwaartepunt in Delft), maar die heeft betrekkelijk weinig relaties in het 
Rotterdamse en meer specifiek in de haven. Er zijn wel enkele initia-
tieven om de lokale relaties te verstevigen, vooral op het gebied van 
het marktonderzoek. Er zijn relaties tussen de Erasmus universiteit en 
sommige researchbureaus, maar de academische kennisnetwerken zijn 
meer internationaal gericht. Het doorkoppelen van internationale kennis 
(global pipelines) naar de, op zich zwak ontwikkelde lokale cluster van 
researchbureaus komt weinig voor. 

Evenals bij de andere dienstensectoren is Rotterdam ook op het gebied 
van reclamebureaus onderbedeeld. De reclamewereld bestaat voorna-
melijk uit kleine bedrijven met slechts enkele grote internationaal ope-
rerende bedrijven. De grote bedrijven zijn vooral in Amsterdam geves-
tigd. De markt staat onder enorme kostendruk. Door het toenemende 
gebruik van it (‘viral marketing, consumer generated advertising’) laat 
de reclamebranche een toenemende spreiding zien, onder meer door 
de gecombineerde woon-werkpanden in aantrekkelijke woongebieden 
aan de rand van de steden (bijvoorbeeld het Gooi of Kennemerland). De 
aanwezigheid van grote opdrachtgevers in de haven biedt Rotterdamse 
reclamebureaus geen specifieke voordelen. Ten eerste omdat deze be-
drijven relatief weinig geld besteden aan reclame en ten tweede omdat 
geografische nabijheid in deze markt geen enkel voordeel biedt. De 
samenwerking tussen reclamebureaus is bovendien beperkt: meestal op 
projectbasis, nooit structureel. De haven is eerder een inspiratiebron dan 
een afzetgebeid in de reclamesector. In initiatieven zoals in de Van Nelle 
fabriek moeten nog maar worden bewezen of nabijheid leidt tot structu-
rele samenwerking tussen reclamebureaus. De rol van locale reclamebu-
reaus bij de imagoverbetering van Rotterdam en de Rotterdamse haven 
behoeft nadere verkenning.    

Concentraties van hotels en restaurants komen in Nederland voorname-
lijk voor langs de kust  en in Amsterdam. Ook binnen Rijnmond is geen 
sprake van concentraties. Hotels en restaurants in het havengebeid 
profiteren slechts in indirecte zin van havenactiviteiten (voornamelijk 
via bestedingen vanuit transport en onderhoud). De meeste hotels en 
restaurants staan ruimtelijk en functioneel op zichzelf; sommigen maken 
organisatorisch deel uit van ketens. Aan de consumentenkant is kwali-
teitsverhoging (van service en van eten & drinken) een belangrijke trend. 

Naast incidentele topprestaties (Parkheuvel) is vooral het middenseg-
ment (en lager) in Rotterdam goed vertegenwoordigd. De belevenis-
waarde van de haven en van de rivieroevers kan beter benut worden. Dit 
kan de samenwerking binnen de sector bevorderen.

Deze rondgang kan worden aangevuld met de uitkomsten van recent 
onderzoek van Jacobs (2009) naar de relatie van gespecialiseerde 
hoogwaardige diensten met de haven. Jacobs vindt dat deze relatie het 
meest hecht is bij routinematige activiteiten en minder bij regiefunctie 
(‘command and control’). Dergelijke regiefuncties hebben namelijk een 
ander dominant vestigingsplaatspatroon, waarbij zij meer op elkaar 
letten dan de activiteiten waarover zij regie moeten voeren. Vandaar dat 
de internationale relaties in de havengerelateerde dienstensector tussen 
bedrijven in Amsterdam en Londen sterker is dan tussen bedrijven in 
Rotterdam en Londen. Toch heeft de haven wel een specifieke bete-
kenis voor deze soort diensten. In de eerste plaats blijft nabijheid van 
belang voor die activiteiten waar dienstverleners zelf ter plekke moe-
ten zijn (bijvoorbeeld schadeverzekering). Daarnaast is de haven (als 
imagobeeld) op zich voor hoogwaardige diensten een aantrekkelijke 
vestigingsplaatsfactor. Jacobs meent dan ook dat Rotterdam ook als 
dienstenstad met de haven goud in handen heef. De stad heeft als één 
van de weinige havensteden de kans om een World Port City te worden. 
Daarvoor zijn investeringen nodig in het internationale vestigingsklimaat 
in Rotterdam (hoogwaardige woningen en sociaal-cultureel klimaat). Om 
een echte World Port City te worden, verdient de samenhang tussen 
moderne diensten en moderne havenactiviteiten een nadere invulling.           
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9. Eerste tussenconclusies

We constateren dat de haven van Rotterdam een uitermate dynamische 
economie heeft waarbij in de afgelopen 20 à 25 jaar nog geen 1/5 van 
de bedrijven uit 1984 thans op  dezelfde plek in de haven is terug te 
vinden. Gelet op de grote (lange termijn) investeringen, die vaak met 
havengerelateerde activiteiten gemoeid gaan, is dit een opmerkelijke 
conclusie. Toch moet men voor ogen houden dat het hier een analyse 
van een databestand betreft, en dat het onmogelijk was om de uitkom-
sten in het veld te controleren. Allerlei bedrijfsorganisatorische verande-
ringen kunnen deze uitkomst beïnvloeden.

Voorts constateren we dat de bedrijvigheid in de haven steeds meer 
variatie vertoont en dus meer veelzijdig is geworden. We zien een 
toenemende mix van groot-, en midden- en kleinbedrijf, met een steeds 
grotere mix van stedelijke (diensten) en havengerelateerde activiteiten 
(industrie, petrochemie en transport & distributie). In feite is daarmee 
één van de doelen van het Havenplan 2020 - i.c. veelzijdige haven, in 
een mix van stedelijke en havenactiviteiten - al een realiteit. 

Deze toenemende veelzijdigheid leidt vooralsnog niet tot een grote mate 
van netwerkvorming van de Rotterdamse havenbedrijven, zeker niet 
onderling. Eerder is het tegendeel het geval. De clusters in de haven ko-
men feitelijk nauwelijks boven het basisniveau van het ‘industry’ type uit 
(binding aan de haven via ‘external economies’). Verschillende gezichts-
bepalende sectoren blijven steken op het type ‘formatie’ (binding aan 
de haven louter vanwege fysieke vestigings-plaatsfactoren). Het type 
‘complex’ (binding aan de haven vanwege uitbesteding en toelevering) 
komt voor, zij het vaak op bovenregionale schaal. 

De ontwikkeling waarbij toelevering (het clustertype ‘complex’) leidt tot 
gezamenlijke kennisontwikkeling (het clustertype ‘alliantie’) is een zeld-
zaam fenomeen in de Rotterdamse haven. Daar waar sprake is van al-
lianties (samenwerking gericht op 1e orde leerprocessen) gaat het vooral 
om (inter)nationale netwerken waarvan de partners (bedrijven, kennis-
instellingen) zich meestal buiten de regio bevinden. De inbedding van 
deze extern verkregen kennis in de regionale economie is gering. Het 
koppelen van ‘global pipelines’ aan ‘local buzz’ is zwak ontwikkeld in 
Rotterdam. Uiteraard is deze informatie gebaseerd op een relatief gering 
aantal sectoren en interviews en zou men via een gerichte selectie van 
sectoren en bedrijven een vanuit de netwerkvorming bezien positiever 
beeld kunnen schetsen. Maar als we de onderzochte populatie zien als 
een dwarsdoorsnede van het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven dan 
is duidelijk dat de netwerkvorming nog in de kinderschoenen staat. Een 
conclusie die ook wordt getrokken in ander onderzoek naar dit onder-
werp (De Langen & Nijdam 2003,  De Langen 2004, Jacobs 2009).      

We constateren daarom voorts dat in de haven van Rotterdam proces-
sen van netwerkvorming niet echt uit de verf komen. Ondanks de ogen-
schijnlijke ruimtelijke dynamiek is er op het gebied van samenwerking, 
leren en innovatie sprake van een lock-in. Er is nauwelijks sprake van 
de slimme haven en het voorsorteren op de toekomst, zoals dat in de 
beleidsplannen beoogd wordt. 

Hierbij spelen ten eerste logistieke innovaties en veranderingen in be-
drijfsorganisatie een grote rol (Mackloet 2007). De traditionele havenge-
relateerde bedrijvigheid (nijverheid, transport, groothandel) moet steeds 
meer concurreren met behulp van verhoogde arbeidsproductiviteit. 
Technologische ontwikkelingen zoals automatisering van productie en 
containerisering van transport gaan hand in hand met een toenemende 
mondialisering en integratie van vervoersnetwerken. Dit zijn op zich 
weer drijvende krachten achter een verdere schaalvergroting van pro-
ductiemiddelen (grotere ondernemingen) en transportmiddelen (grotere 
schepen). 

Havenautoriteiten reageren daarop met de verbetering van de inter-
nationale bereikbaarheid (bijvoorbeeld door de aanleg van de Tweede 
Maasvlakte, Betuwelijn, zes bak duwvaart etc.). Havenbedrijven reage-
ren met een strategie naar verhoogde efficiëntie (in kosten en tijd) van 
activiteiten (bijvoorbeeld door inzet van geautomatiseerde afhandeling-
technieken) en met schaalvergroting van de markten waarop men ope-
reert (bijvoorbeeld door de marktrelaties met Aziatische havens, die in 
India en Brazilië te versterken). Niet alleen door het Havenbedrijf, maar 
ook door de rederijen, verladers en anderen is in de afgelopen 20 à 25 
jaar een enorme efficiëncy- en kostenoptimalisatieslag bereikt; zo sterk 
dat logistiek & distributie feitelijk een commodity is geworden en steeds 
moeilijker voorstelbaar wordt hoe Rotterdam zich hierin nog verder 
uniek kan excelleren, dan wel een verder optimalisatie bereiken. Sterker 
nog, het Nederlandse wegvervoer maakt sinds jaar en dag verlies en 
kan feitelijk nauwelijks de concurrentie met lage lonen landen als die in 
Oost-Europa bolwerken.

Een vergelijkbare ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de petro- en 
basischemie. Gegeven de ontwikkeling van het aantal bedrijven, afgezet 
tegen de ontwikkeling van de werkgelegenheid, die in de afgelopen 20 à 
25 jaar heeft plaatsgevonden (tot soms wel meer dan 50% daling), heeft 
ook hier een enorme automatisering en (keten)optimalisatie plaatsge-
vonden. Dit betreft niet alleen het productieproces zelf, maar ook de 
breedte en variëteit van het aantal producten dat wordt ontwikkeld, de 
kosten daarvan, alsmede een optimalisatie van de grondstoffenstromen, 
waarbij de rest- en afvalproducten van het ene bedrijf, weer gebruikt 
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worden als grondstof voor het andere bedrijf. Zo is het aanwezige buis-
leidingennet sterk geoptimaliseerd. Het Huntsman/MDI cluster, Lyondell/
Bayer cluster, DSM/Shin Etsu cluster en E-on/Westland cluster zijn 
daarvan prominente voorbeelden. In feite is ook hier reeds een enorme 
slag bereikt in het streefbeeld richting een duurzame en schone haven, 
maar is ook hier steeds moeilijker voorstelbaar hoe nog tot een verder 
optimalisatie kan worden gekomen. Het vaak geprezen en prominente 
voorbeeld van de ‘happy shrimp farm’ is feitelijk reeds failliet en ook po-
gingen in het verleden om te komen tot een uitbreiding richting fijnche-
mie hebben tot nu toe altijd bakzeil moeten halen.

Kortom, we constateren dat de haven in de afgelopen 25 jaar weliswaar 
steeds veelzijdiger, schoner en veiliger is geworden, maar dat dit onder 
druk van de mondiale omstandigheden ook heeft geleid dat de verschil-
lende sectoren steeds meer in zichzelf zitten opgesloten en ogenschijn-
lijk een verzadiging in hun ketenoptimalisatie op de haven zelf hebben 
bereikt. Een belangrijke factor is dat de meeste bedrijven in het haven-
gebied niet meer Nederlands zijn en dus volgend zijn geworden aan de 
innovaties die op buitenlandse hoofdvestigingen worden uitgedacht. We 
komen daar verderop nog op terug. 

Dit betekent dat de haveneconomie niet de veronderstelde ontwikkeling 
naar toenemende netwerkvorming heeft doorgemaakt, maar zich juist 
de andere kant op heeft ontwikkeld. De haveneconomie begint steeds 
meer in verschillende fragmenten uit elkaar te vallen. Afzonderlijke sec-
toren blijken steeds meer in een lock-in te zitten: de logistieke sector in 
zijn eigen lock-in, los van die van de (petro)chemie, energie, havenindu-
strie, intermediaire en finale diensten etc. De collectieve innovatiekracht 
van de haven is daardoor gering, dit mede omdat er nauwelijks nieuwe 
impulsen van buitenaf komen en er nauwelijks grensoverschrijdend naar 
innovaties tussen de sectoren onderling wordt gezocht. Dit gebrek aan 
innovatiekracht beïnvloedt de kwalitatieve efficiëntie van de haven. Zelfs 
de bedrijven op de distributiecentra (‘Distriparken’) lukt het nauwelijks 
om hun vaak lege retourstromen onderling meer optimaal te coördine-
ren. Dit ondanks dat het in de huidige haveneconomie steeds meer om 
kosten en kennis draait, waarbij weliswaar nog steeds het meeste geld 
wordt verdiend aan overslag activiteiten, maar de marges daarvan (door 
de enorme wereldwijde concurrentie) steeds kleiner worden. Daardoor is 
het zeker de vraag of de prominente positie van Rotterdam in de wereld 
en in de Le Havre-Hamburg range in het bijzonder daarbij op termijn nog 
wel houdbaar is. Juist de huidige wereldwijde recessie toont immers ook 
hoe kwetsbaar (logisitieke) groei blijkbaar is.

Net als bij de grote transities in het verleden, lijken nieuwe economi-
sche of bedrijfsimpulsen van buiten nodig, om de aanwezige lock-ins 
te doorbreken en een nieuwe koers voor de haven van Rotterdam te 
bepalen. Dit mogelijk via het stimuleren van nieuwe horizontale (tus-
sen de aanwezige havensectoren onderling), laterale (nieuwe impulsen, 
maar aansluitend op de aanwezige sectoren) en extroverte innovatie-
kracht (volledig nieuwe impulsen). Aansluitend op de streefbeelden van 
de voornoemde havenplannen, gaan we in het volgende deel van dit 
rapport op zoek naar nieuwe kansen voor de haveneconomie. Dit is het 
meest speculatieve deel van dit onderzoek, gebaseerd op de methode 
van ‘trial & error’, maar wel op basis van diverse diepte interviews met 
relevante ondernemingen en een mede daardoor uitgekiende kennis 
en verwachting naar nieuw ontwikkelingen in de sociaal-economische 
ontwikkelingsgang en gebaseerd op een uitgekiende combinatie van 
kennis en kosten. Juist de huidige recessie is immers een goed moment 
om na te denken welke structurele koers de haven wil gaan varen. Want 
als de wereldeconomie weer aantrekt kunnen daarmee mogelijk nieuwe 
accenten gelegd worden.

DEEL B: Vernieuwingsimpulsen
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Kaart 3: Globale positionering verschillende activiteiten in de haven van Rotterdam 2004

Om de geconstateerde lock-in in de Rotterdamse haven te doorbreken 
zullen in de haven niet alleen goederen moeten worden geïmporteerd 
(en geëxporteerd), maar ook nieuwe ideeën In dit tweede deel van het 
onderzoek gaan we op zoek naar die vernieuwingsimpulsen. Gegeven 
de beschikbare (financiële) ruimte en tijd, hebben wij ons een aantal 
beperkingen opgelegd. Overeenkomstig de evolutionaire economische 
theorie hebben wij ons niet gefocust op de gebiedsvreemde impulsen, 
maar op impulsen die aansluiten bij, cq. een potentiële interactie kun-
nen aangaan met de huidige economische activiteiten in de haven. De 
reden ligt voor de hand, namelijk de padafhankelijke ontwikkeling van 
de haven. Aan bestaande activiteiten gerelateerde impulsen bieden 
het meeste perspectief op succes omdat zij aansluiten op bestaande 
ervaringen. Deze impulsen kunnen huidige activiteiten potentieel op een 
hoger innovatief niveau brengen.

Bij de zoektocht naar nieuwe impulsen is het belangrijk rekening te 
houden met het feit dat bedrijven binnen een keten met verschillende 
tijdcycli werken. Om een eindproduct naar de markt te brengen wordt 
gebruik gemaakt van infrastructuur, productie maar ook van distributie 
en verkoop (zie figuur 15). Hoewel er bij veel havengerelateerde bedrijfs-
activiteiten organisatorisch steeds meer sprake is van ketenintegratie en 
zelfs ketenomkering, is er in die keten (paradoxaal mede daardoor) ook 
sprake van voortschrijdende fysieke ontkoppelingen. Dat wil zeggen dat 
de distributie en verkoop ruimtelijk vaak niets meer van doen hebben 
met de productie- of assemblage. Bedrijven met korte productcycli (die 
zich vaak voor in de keten bevinden) zijn gespecialiseerd in het modula-
riseren van markten en diensten en zijn in principe minder locatiegebon-
den, dan bedrijven die meer procesgericht activiteiten bundelen en vaak 
minder footloose zijn (zie figuur 16). In deze zin is de haven als infra-
structuur met zijn economische cyclus van 25-50 jaar traditioneel vaak 
ook de vestigingsplaats van grondstof- en proces kritische economische 
activiteiten. Het modulariseren van goederen door de invoering van 
containers rukt een deel van de havenbedrijvigheid echter steeds verder 
voorwaarts in de keten. Deze stap vindt letterlijk plaats in een nieuwe 
ruimte (de Eerste en Tweede Maasvlakte) en staat betrekkelijk los van de 
andere havenactiviteiten. Daardoor kunnen die activitetien steeds vaker 
net zo goed ook op andere locaties (binnen of buiten de haven) plaats-
vinden. Wel is het zo dat veel kennis over de logistiek en de  zeevaart in 
de Rotterdamse haven is gebleven. Als gevolg van de geconstateerde 
lock-in wordt deze kennis echter onvoldoende vernieuwd.

Ten tweede sluiten we zoveel mogelijk aan bij de specialisatie en dyna-
miek die in het eerste deel van het onderzoek naar voren kwamen. De 
locatiespecifieke ontwikkelingen van de bedrijvigheid in de Rotterdamse 

haven kunnen grofweg kan worden opgesplitst in vier gebieden met min 
of meer specifieke functies (zie kaart 3):. 
• het gebied noordelijk van de Nieuwe Waterweg gekenmerkt door indu-
striële en zakelijke dienstverlening, vaak ondersteunend aan de verschil-
lende havenbedrijven;
• het meest westelijk deel, inclusief de aan te leggen Tweede Maasvlak-
te, dat wordt ingenomen door het cluster doorvoer;
• het middelste deel bij Europoort en bij Pernis dat voornamelijk bestaat 
uit een verwerkingshaven, met het petrochemisch cluster als meest 
prominente bedrijvigheid;
• het deel in de stad zelf met een concentratie van logistieke, handels- 
en verzekeringskennis. 
Binnen deze functioneel onderscheiden gebieden worden in dit tweede 
deel van het onderzoek naar mogelijkheden gezocht, die de regio een 
nieuw economisch elan kunnen geven. 

Figuur 15: Productieketen naar verschillende onderdelen met verschillende cycli

Figuur 16: Vestigingduur als functie van plaats in de keten

10. Een selectieve werkwijze
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Ten derde kiezen we voor sectoren die passen binnen de streefbeelden 
van de eerder genoemde beleidsplannen. Het gaat dan om de tech-
nologievelden gezondheid, voedsel, energie, afvalverwerking, logistiek 
en chemie. Deze selectie wordt in het volgende hoofdstuk (11) nader 
uitgewerkt. Voor elk van velden is gekeken naar kansrijke ontwikkelin-
gen, dat wil zeggen kansen voor vestiging in de haven en mogelijkheden 
voor samenhang. Deze samenhang is gekoppeld aan drie mogelijke 
strategieën:

• Co-siting, dat wil zeggen het fysiek samenbrengen van verschillende 
bedrijfsactiviteiten door overtollige rest- of reserve capaciteit te gebrui-
ken voor nieuwe economische functies. Dit vindt plaats in het deel van 
de haven waar zich reeds nu productie bevindt en wel door het co-
vestigen van nieuwe bedrijven, die toeleveren aan bestaande bedrijven 
in plaats van andersom. Bij co-siting gaat het niet zo zeer om uitbreiden 
van bestaande activiteiten, maar het toevoegen van nieuwe activitei-
ten die in verbinding staan met bestaande activiteiten. De benodigde 
ruimte komt vrij omdat procesindustrie verhuist, of omdat bedrijven niet 
alleen in aantal werknemers krimpen, maar ook minder ruimte in beslag 
nemen. Co-siting heeft tot doel de intensiteit van het ruimtegebruik te 
verhogen. 

• Co-sourcing, dat wil zeggen het functioneel samenbrengen van 
verschillende bedrijfsactiviteiten door het gezamenlijk van dezelfde 
productiemiddelen te stimuleren. Bekende voorbeelden van co-sourcing 
zijn het gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur, bijvoorbeeld 
een pijpleiding, of het gebruik maken van dezelfde arbeidskrachten. 
Bij co-sourcing gaat het minder om de vermeerdering van bestaande 
productiemiddelen, maar om nieuwe vormen van benutten waaraan 
ook bestaande activiteiten (kosten)voordelen kunnen ontlenen (stati-
sche voordelen). Daarnaast kunnen door het gezamenlijke gebruik en 
via onderlinge leerprocessen innovaties worden bereikt (dynamische 
vorodelen). Co-sourcing heeft tot doel de multifunctionaliteit van het 
ruimtegebruik te verhogen.

• Co-flowing, dat wil zeggen het in netwerken samenbrengen van 
verschillende bedrijfsactiviteiten door in- en uitgaande informatie en 
kennis stromen bij elkaar te brengen. Bij co-flowing gaat het niet alleen 
om nieuwe optimalisaties, maar ook om nieuwe perspectiefrijke acti-
viteiten op het gebied van bijvoorbeeld milieu, gezondheid en klimaat. 
Hierbij komen ook relaties en netwerken over grotere afstanden aan de 
orde. Co-flowing heeft tot doel de duurzaamheid van het ruimtegebruik 
te verhogen.

Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op literatuur en interviews met 
vertegenwoordigers van ‘leading firms’ in elk van de vijf genoemde 
sectoren. De daartoe onderzochte en geconsulteerde bedrijven betref-
fen meer specifiek:
• Procter& Gamble
• Bayer
• Greenery/Freshport
• Eimskip
• Seabrex
• Cosun
• SITA
• Essent
• Shell Biofuels
• Wetsus
• Gasunie
• Ingrepo
• LGem
• Kuhne en Nagel
• Econosto
• Canon

Op basis van een eerder uitgevoerde inventarisatie (Stratagem/Urban 
Unlimited 2007) zijn, zoals gezegd, sectoren geselecteerd die de meeste 
kansen lijken te bieden tot nieuwe samenhangen, netwerken en mogelijk 
clusters of, in andere woorden, voor ‘Neue Kombinationen’. 

Petrochemie

De petrochemische industrie heeft zich altijd gevestigd op plekken waar 
grondstoffen voor het productieproces goedkoop en in grote hoeveelhe-
den beschikbaar zijn. In eerste instantie was dat steenkool, later aardolie 
en aardgas. Deze grondstoffen moeten dan eerst worden bewerkt. 
Wereldwijd is zestig procent van de petrochemische bedrijven gevestigd 
in de nabijheid van olieraffinaderijen. In zekere zin is deze ruimtelijke 
samenhang tussen raffinage en verwerking  de eerste vorm van co-
siting, overigens zonder dat deze toen (1960-1970) zo werd genoemd. 
Havens zijn voor deze ruimtelijke samenhang van belang omdat daar de 
steenkool en aardolie heen vervoerd werd. Dit traditionele vestigings-
plaatsvoordeel van havens voor de petrochemie is echter aan erosie 
onderhevig. Op dit moment worden nieuwe petrochemische bedrijven 
vooral bij de brongebieden gebouwd, omdat met nieuwe technologie 
dezelfde petrochemische producten kunnen worden geproduceerd uit 
gas dat vrijkomt bij aardoliewinning. 

In een tweede fase van ontwikkeling vestigden veel bedrijven zich naast 
de bestaande petrochemische bedrijven om ofwel de reststoffen/rest-
gassen verder te verwerken ofwel de basischemische producten om te 
zetten naar producten, die in de fijnchemie gebruikt konden worden. De 
clustervorming op basis van deze multiplier is met name in Antwerpen 
tot stand gekomen, bijvoorbeeld bij INEOS Oxide, waar INEOS haar lo-
catie deelt met 10 andere grote ondernemingen. Ook in de Rotterdamse 
haven zijn hiervan voorbeelden te vinden, zoals Organik met Vopak en 
de Lyondell/Bayer productiefaciliteit. Wel moet opgemerkt worden dat 
de laatste concrete acties meer dan 5 jaar geleden plaatsvonden. Ook 
op dit vlak vinden de belangrijkste investeringen momenteel plaats in de 
brongebieden, vooral in het Midden Oosten.

Petrochemie was dus een sector die zich traditioneel in havengebieden 
vestigde. De aanleg van  een goed systeem van pijpleidingen naar het 
achterland ondersteunde aanvankelijk deze locatiekeuze, maar maakte 
deze keuze, mede door de uitbreiding van dit systeem, in de loop van 
de tijd ook minder noodzakelijk. Ook elders kon men profiteren van 
de aanvoer van aardolie en aardgas. Toch is gezien de hoogte van de 
gedane investeringen (‘verzonken kosten’) deze sector niet makkelijk te 
bewegen. Een bijkomend voordeel was dat havengebieden (met weinig 

woningbouw) een goede plek boden voor deze toch zwaar vervuilende 
sector. Met het toenemen van de verstedelijking werkten deze negatieve 
externe effecten echter steeds in het nadeel van de havengerelateerde 
petrochemie.  

Hoe moet nu de huidige en toekomstige situatie worden beoordeeld? 
We constateren dat:
• qua co-siting de mogelijkheden langzaam lijken te zijn uitgeput. De 
reststoffen die in de bestaande petrochemie overblijven, bieden weinig 
of geen mogelijkheden meer voor verdere bewerking; 
• co-sourcing nog steeds mogelijkheden biedt, maar dat maar weinig 
petrochemische ondernemingen de laatste 5 jaar op zoek zijn geweest 
naar nieuwe vestigingen in de haven. De trend gaat in de richting van 
wereldwijde specialisatie en consolidatie op specifieke locaties, en dat 
zijn niet noodzakelijkerwijs havenlocaties; 
• voor co-flowing de mogelijkheden grotendeels zijn ingevuld, met name 
door middel van een gemeenschappelijk stelsel van pijpleidingen in 
het havengebied. Hier zijn vooralsnog geen nieuwe ontwikkelingen te 
verwachten.

Fijnchemie

In de fijnchemie biedt vooral de verwerking tot medicijnen en de goed-
keuring daarvan nieuwe perspectieven. De productie is veelal kleinscha-
lig en kan op veel plekken plaatsvinden. Zo zit Bayer in Nederland in 
Mijdrecht. De vestiging van Procter & Gamble in Rotterdam Alexandrium 
heeft geen directe banden met de haven is ook niet van plan deze te 
ontwikkelen (Interview, 2006). De locatie van deze vestiging is minder 
ingegeven door de nabijheid van de haven, maar veel meer door de 
overweging zo goed mogelijk bereikbaar gevestigd te zijn ten opzichte 
van de afnemers (nationale markt).

Qua co-sourcing en co-flowing bestaan er in de fijnchemie weinig 
nieuwe mogelijkheden. Co-siting met de basischemie blijft een optie, 
maar gezien de behoefte aan kennis in de fijnchemie lijkt vestiging bij 
kenniscentra en universiteiten meer voor de hand te liggen. 

11. Een eerste inventarisatie van ‘Neue Kombinationen’ 
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Voedsel

De trend bij veel consumptiegoederen is dat de laatste bewerkingen aan 
het product zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker zullen plaatsvinden. 
Hier kan men zo goed mogelijk op de wensen uit de markt inspelen. Dit 
geldt vooral voor voedselproducten, waarbij een onderscheid gemaakt 
kan worden tussen vers voedsel en ingevroren voedsel. De locatie 
oriëntatie op de afzetmarkt is bij vers voedsel sterker dan bij ingevroren 
voedsel.

Vanwege de lange doorloop tijd is de haven voor vers voedsel nau-
welijks nog relevant. Uit de interviews is gebleken dat voor ingevroren 
voedsel de haven steeds meer functioneert als snelle overslagplek tus-
sen producten en consument. Bewerking van (ingevroren) voedsel vindt 
steeds meer plaats aan het begin of aan het eind van de productieketen 
en niet in de haven. Mogelijkheden om business-to-consumer concep-
ten te ontwikkelen in de haven werden in de interviews als niet haalbaar 
beoordeeld. Opvallend waren de gelijkluidende meningen op dit gebied 
voor groente en fruit (Greenery) en verse vis (EIMSKIP). Verder blijkt 
dat Seabrex het in toenemende mate moeilijk heeft met toegevoegde 
waarde activiteiten omdat steeds meer fruit en groente in containers 
worden vervoerd en meteen doorgaan naar de eindmarkt. Het valt 
daarom niet te verwachten dat er veel vernieuwingsimpulsen komen in 
de Merwehaven die nu nog bekend staat als Vitamine C of fruithaven. 
Het ruimtegebruik voor economische activiteiten staat in deze haven bo-
vendien onder druk vanwege de woningbouwplannen van de gemeente 
Rotterdam. Hierdoor moet Seabrex mogelijk verhuizen.
  
De haven is steeds minder een goede vestigingsplaats voor bewer-
kingsactiviteiten voor voedsel. Er is een trend richting eindmarkt en naar 
goedkopere plekken. Co-siting binnen het veld van voedsel biedt geen 
economische voordelen op. De mogelijkheden voor co-sourcing zijn be-
perkt. Unilever is weliswaar een ‘leader firm’ in deze markt, maar heeft 
momenteel alleen het hoofdkantoor en de R&D faciliteiten in de Rotter-
damse regio gevestigd. De kennisnetwerken van dit concern strekken 
zich over een veel groter gebied uit dan de haven van Rotterdam. Van 
een koppeling van ‘global pipelines’ met de Rotterdamse ‘local buzz’ is 
geen sprake. Nieuwe ontwikkelingen in de voedselsector, zoals het ver-
der bewerken van afvalstoffen van suikerbiet, vinden kleinschalig buiten 
de haven plaats. Meestal gaat het om activiteiten in de omgeving van de 
suikerproductie en teelt zelf.

Recycling & afvalverwerking

In deze sector is sprake van concentratie en schaalvergroting. Ondanks 
deze kostenreductie blijven de rendementen vaak mager. Veel recycling 
wordt stopgezet zodra subsidies worden verlaagd of afgeschaft (Essent, 
2007). Het probleem met retourstromen en centrale verwerking in de 
haven is dat vervoer een kostenverhogende factor is, met uitzondering 
van de onwenselijke dumping van afval. Omdat veel nuttig afval nogal 
wat water bevat, is het te zwaar of te volumineus om kostendekkend 
vervoerd te worden. Indien dat water bij de herkomst van het afval op 
een efficiënte manier verwijderd kan worden, wordt het materiaal lichter. 
Ook de regelgeving maakt het niet makkelijk om afvalproducten van het 
ene land naar het andere te vervoeren zonder (wederom kostenverho-
gende) inspecties en controles (SITA, 2007). In de recycling wordt het 
meeste afval lokaal verwerkt of verbrand

De bedrijven in deze sector zien weinig mogelijkheden voor grootscha-
lige aanvoer van restmaterialen en afvalstoffen, uitgezonderd kunststof-
fen en bouwmaterialen. Het debiet is dan echter eerder regionaal en 
het aanvoergebied gaat dan vooralsnog niet verder dan een straal van 
300 km rond Rotterdam. Wel kunnen met een aangescherpte mondiale 
milieu of recycling regelgeving nieuwe ontwikkelingskansen ontstaan 
(bijvoorbeeld volgens het craddle-to-cradle principe). Een koppeling aan 
het Rotterdam Climate Change initiatief licht dan voor de hand. 

Logistiek & distributie

In de logistiek & distributie sector is sprake van continue netwerk dy-
namiek, waarbij netwerken migreren van ‘point to point’  via ‘hub and 
spoke’ naar ‘pipeline’ netwerken. In de haven maakt vooral de contai-
nersector een verdere schaalvergroting door. Zo concentreert Canon zijn 
Europese logistiek op de Maasvlakte en vervoert een handelsbedrijf als 
Econosto bijna al haar goederen via hun ‘warehouse’ in Rotterdam. 
Schaalvergroting en netwerkontwikkeling staan niet per definitie op ge-
spannen voet met elkaar. De recente schaalvergrotingsfase met schepen 
als bijvoorbeeld de Emma Maersk leidt tot het uitbreiden van netwerken 
in fijnmazigheid. Naast concurrentie op prijs is er toenemende behoefte 
aan nieuwe onderscheidende kenmerken, ook op knooppunten als ha-
vens. Beveiliging, beheersbaarheid en bestuurbaarheid van netwerken 
zijn de belangrijkste onderscheidende kenmerken. Bij dat laatste gaat 
het niet langer om een knooppunt of hub van fysieke stromen te zijn, 
maar eerder om een knooppunt te zijn van informatiestromen (‘supply 
chain management’). Deze netwerkinnovaties zijn in handen van net-
werkoperators en regisseurs, vooral de terminal operators en managers 
van expediteurs en logistieke dienstverleners. Een bedrijf als Kuehne en 
Nagel meent dat ook bij deze regiefunctie een voorname rol is wegge-
legd voor Rotterdam. Niettemin is dit bedrijf ook en op dezelfde manier 
aanwezig in de andere havens van de Hamburg- Le Havre range. 

Het groeiende belang van fijnmazigheid en nieuwe onderscheidende 
kenmerken hebben in Nederland geleid tot het innovatieplan ‘supply 
chain management’ (Commissie van Laarhoven, 2009). In het plan van 
deze commissie wordt ingezet op drie speerpunten voor innovatie:
• ‘Cross Chain Control Centers’: het gelijktijdig regisseren van meer 
‘supply chains’
• ‘Service logistiek’: het onderhoud van producten en diensten in de 
logistiek
• Regie van knooppunten: het beter afstemmen van vervoerstromen en 
belangen binnen het knooppunt
Het beter afstemmen en plannen van ladingen op de A15 corridor tus-
sen de daar gevestigde bedrijven is een goed voorbeeld van die ambitie. 
Binnen deze ontwikkelingen zijn de mogelijkheden voor co-siting in de 
haven zelf beperkt. Wel zoeken de logistieke regisseurs nieuwe locaties 
in of langs de (supply)chains. In de Rotterdamse haven is dat, deels op 
basis van historische vestiging, in de oude vrijkomende delen van de 
Maas- en Waalhaven. Desondanks vergt deze transitie van distributie 
naar regie vergt naast nieuwe vormen van co-sourcing ook aanpassin-
gen aan het governance model dat tot co-flowing moet leiden. Hierop 
wordt in deel C van dit onderzoek  nog verder teruggekomen.

Energie

Hier zijn vier belangrijke trends te onderscheiden
• De elektriciteitsbehoefte neemt de komende jaren sterk toe. Op korte 
termijn valt niet te ontkomen aan het verder bouwen en ontwikkelen van 
kolencentrales. Dit biedt de haven nieuwe kansen. Restwarmte kan hier 
tot verdere co-siting leiden. 
• De aanvoer van (vloeibaar) gas en olie blijft van groot belang. Deze 
grondstoffen worden  over steeds langere afstanden aangevoerd, 
aangezien de voorraden in West Europa langzaam opraken. Met een 
betrouwbaar en beveiligd netwerk van pijpleidingen heeft de haven een 
sterke troef in handen. Bij het omzetten van vloeibaar gas naar vluch-
tig gas komt kou vrij. Deze koude biedt mogelijkheden voor co-siting 
(Gasunie, 2006).
• In het kader van de energietransitie krijgt alternatieve energie op-
wekking (zonder fossiele basis) steeds meer aandacht, vooral zon- en 
windenergie. Hoewel de haven ook bij de ontwikkeling van deze nieuwe 
technologie een locatie kan zijn, worden grootschalige windmolenpar-
ken voornamelijk op zee en op het (lege) platteland ontwikkeld. 
• Wel biedt de haven mogelijkheden voor alternatieve energie en 
brandstof door combinatie van nieuwe technologie uit verschillende 
sectoren. Het gaat om elektriciteitsopwekking door middel van osmose, 
het produceren van cellulose-ethanol door uit niet eetbare houtachtige 
resten (2e generatie bio-ethanol) en tenslotte het kweken en inzetten 
van algen voor de productie van energie, het wegwerken van CO2, en 
het produceren van visvoer en ingrediënten voor geneesmiddelen (zie de 
hoofdstuk 13 en 14). 
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Recapitulerend, in relatie tot de uitgevoerde eerste analyse van de 
op voorhand geselecteerde vijf sectoren in de haven van Rotterdam, 
waarvan verwacht werd dat zich hier mogelijke vernieuwingsimpulsen 
van co-siting, co-sourcing en co-flowing voordoen, kan geconstateerd 
worden dat deze geen onverdeeld gunstig perspectief laten zien voor 
vernieuwingsimpulsen. Tal van voorbeeld zijn ofwel een commidity ge-
worden - waaraan geen duurzaam innovatieverwachtingen met unieke 
mogelijkheden voor Rotterdam ontleend kan worden - dan wel zijn al 
volledig doorontwikkeld of herhaaldelijk in de markt niet perspectiefrijk 
gebleken.  Uit voorgaande rondgang concluderen we dat de meeste 
kansen zich nog voordoen op het gebied van energie en eventueel op 
termijn op het gebied van de logistiek en recycling. In de hiernavolgende 
hoofdstukken gaan we daarop nog verder in. Daarbij zij vooraf vermeld 
dat de nadruk in veel onderzoeken tot nu toe vooral gelegen op de 
vernieuwingsimpulsen in de vijf sectoren zelf. Aan de hand van de drie 
gegeven mogelijkheden van meer samenhang en netwerkvorming on-
derling. gaan we in de volgende hoofdstukken in op de samenhang tus-
sen sectoren. IN bijgaand beeld is daarvan een eerste schets gegeven. 
Dit is in lijn met het eerder aangehaalde begrip ‘related variety’. We gaan 
dus op zoek naar diagonale verbindingen die de verschillende sectoren 
met elkaar verbinden.

Figuur 17: Nieuwe kansen voor de Rotterdamse haven in mogelijk innovatieve ‘cross-overs’ Het petrochemische (bewerking) cluster heeft in de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw de mogelijkheden voor hergebruik van rest- 
en afvalstoffen ontwikkeld. Deze komen vrij bij het kraken van ruwe olie 
en het vervaardigen van grondstoffen voor de chemie (basischemie). In 
principe is het produceren van nafta uit aardolie als grondstof voor de 
petrochemische industrie een vroege vorm van co-siting. Het hergebruik 
van reststoffen is sindsdien geoptimaliseerd, waardoor de meeste che-
mische procesindustrie weinig mogelijkheden biedt voor verdere herge-
bruik. Deze vernieuwingsimpuls is in feite al tot de finesse uitontwikkeld. 
Als er al nieuwe mogelijkheden voor co-siting in de petrochemie zijn, 
dan lijken deze de positie van Rotterdam eerder aan te tasten dan te 
verstevigen. Zo beweegt de petrochemische industrie, zoals gezegd, 
zich richting het Midden Oosten, omdat met nieuwe technologie het 
vrijkomende gas bij oliewinning gebruikt kan worden voor de fabricage 
van plastics en andere petrochemische producten. Co-siting bij de bron 
van het product (winning van gas) vormt dus juist een bedreiging voor 
de chemie activiteiten in Rotterdam. Ook bij bewerking van grondstoffen 
in de voedselindustrie, zoals de suikerindustrie, is het verder gebruik van 
restanten geoptimaliseerd.

Niettemin lijken er zich voor Rotterdam nieuwe co-siting mogelijkheden 
voor te doen, maar dan  meer door de technologievelden van voedsel, 
energie en gezondheid met elkaar te verbinden. De meest perspectief-
volle ontwikkeling doet zich voor op het gebied van de kweek en inzet-
ten van algen voor de productie van energie, het wegwerken van CO2 
en het produceren van ingrediënten voor geneesmiddelen. Dit past in 

het streefbeeld van het Havenbedrijf om de sectoren voedsel, biodiesel 
en gezondheid met elkaar te combineren. Internationaal voert de Neder-
landse industrie de innovaties op dit vlak aan.

Algenkweek biedt nieuwe mogelijkheden voor de voedselsector. Ingre-
pro BV in Borculo produceert bijvoorbeeld groene, eencellige plantjes 
om CO2 om te zetten in voedsel. Vooral door de bijzondere eigenschap-
pen van de gekweekte algensoort, Chlorella, zijn hier nieuwe mogelijk-
heden ontstaan. Met dertig tot veertig ton droge stof per hectare is de 
opbrengst hoger dan van welk landbouwgewas ook. Bovendien bevat 
het plantje veel eiwitten, met gezonde omega-3 vetzuren, waardoor 
Chlorella dan ook zeer populair is in het alternatieve voedingscircuit. Het 
bedrijf LGem is sinds enige tijd actief met het verder ontwikkelen van de 
algenkweek voor de productie van voedingssupplementen en visvoer. 
De vraag naar die producten is groot, wat blijkt uit het feit dat Lgem 
recent een overeenkomst heeft afgesloten met een Noord Amerikaanse 
distributeur van voedingssupplementen. Distributie vanuit de haven van 
Rotterdam kan hierbij aan de orde zijn. Algen blijken ook zeer geschikt 
te zijn als visvoer. Op basis van een eigen innovatieve kweekmethode, 
waarbij algen niet worden gekweekt in open water, maar in buizen, heeft 
LGem een enorme efficiëntie bereikt en levert/produceert het deze in het 
kassencomplex van Technogrow bij het Brabantse Made. Mogelijkheden 
daartoe zijn wellicht ook boven de leidingenstraten en in nicheruimtes 
van de haven voorhanden. In combinatie met de (kunstmatige) kweek en 
productie van vis en schaaldieren in de Zeeuwse Delta kan die productie 
verder opgevoerd worden (zie kaart 4).

12. Co-siting: voedsel - chemie - gezondheid

Kaart 4: Kaart Zeeland-Algen PM + Vopak
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De kweek van algen biedt bijzonder mogelijkheden voor het omzetten 
van CO2 in bio-diesel. Het bedrijf Ingrepro is begonnen met een proef 
waarbij één hectare groene algen jaarlijks ruim honderd ton CO2 om 
moet zetten in vijftien tot twintig ton biodiesel. Theoretisch kunnen algen 
daarmee 20 procent van de Nederlandse energiebehoefte leveren. Over 
enkele jaren wordt verwacht dat algen brandstof kunnen leveren voor 
de nieuwste vliegtuigen van Boeing en Airbus. Meer dan voor auto’s die 
uiteindelijk mogelijk ook nog op elektriciteit of waterstof kunnen gaan 
rijden, hebben vliegtuigen veel meer energie nodig dan accu’s kunnen 
leveren. De luchtvaart zal daarom aangewezen blijven op brandstof, 
waarvoor algen een meer milieu verantwoord en duurzaam alternatief 
kunnen leveren. Het zou ook voor Rotterdam van toegevoegde waarde 
zijn, omdat hier de beschikbare opslagcapaciteit en buisleidingen infra-
structuur tot de luchthavens in principe al aanwezig is.

Naast voedsel(supplementen) en biodiesel, biedt de algenkweek 
mogelijkheden voor toepassingen als grondstof voor medicijnen. In 
combinatie met het benutten van de aanwezige  rest- en nicheruimtes in 
en rondom het opslagterrein van Vopak, TEAM, MET en Esso op de Eu-
ropoort, Botlek en eventueel Vondelingenplaat, kan men denken aan de 
combinatie met de uitbouw van life-sciences, farmacie en hoogwaardige 
fijnchemie aan de noordrand van Oostvoorne (zie kaart 5). Een dergelijke 

co-siting zou ook het (basis)chemisch cluster op Botlek tot een hoger ni-
veau kunnen stimuleren. Het gaat immers niet alleen om geneesmidde-
len, maar ook om duurzame innovaties op het gebied van bijvoorbeeld 
verven, autobumpers, shampoos e.d. Daarbij komt dat voor algenkweek 
in principe geen ruimtebeperking is, met 0,5 hectare kan al begonnen 
worden. Wel dient rekening gehouden te worden met mogelijke vervui-
ling en besmetting als gevolg van andere havenactiviteiten. 

Met de grondgebruikers (Vopak, Team, Met, Esso etc.), evenals met 
‘leader firms’ binnen en buiten de haven zou bezien moeten worden in 
hoeverre de vernieuwingsimpuls van de algenkweek in samenhang tus-
sen de velden voedsel, energie en gezondheid kan worden benut. 

Er gloort een extra voordeel voor de Rotterdamse Haven en voor de 
betreffende havengebruikers doordat niet alleen CO2 uitstoot kan 
worden verminderd, maar bovendien de participerende bedrijven meer 
zelfvoorzienend kunnen worden in hun energiebehoefte. Ten aanzien 
van kennisinzet en gedeeld leervermogen zal er wel over de grenzen van 
de havenregio heen gekeken moeten worden. Binnen Nederland is de 
Wageningse Universiteit (WUR) op het gebied van algenteelt leidend in 
ontwikkeling. Een koppeling met kennis uit de chemie en energiesector 
(oliemaatschappijen) en life sciences (EUR) is geboden.

Kaart 5 Life-science farmacie Oostvoorne

Waterosmose gebruikt het spanningsverschil tussen zoet en zout water. 
Over een ionselectief membraan dat zee- en rivierwater van elkaar 
scheidt, stelt zich een membraanpotentiaal in van ongeveer 80 mV. Dit 
kleine spanningsverschil wordt verhoogd door het in serie plaatsen van 
de compartimenten, alternerend gescheiden door anion- en kation-
selectieve membranen. Het totale spanningsverschil wordt daardoor 
groter en kan gebruikt worden om elektriciteit te genereren. De buiten-
ste compartimenten worden via een extern elektrisch circuit met elkaar 
verbonden en het opgebouwde potentiaal verschil wordt omgezet in een 
elektronenstroom. Door zee- en rivierwater op deze manier te mengen 
wordt elektriciteit geproduceerd zonder schadelijke emissies zoals CO2, 
NOx en SOx. Bovendien zijn de grondstoffen gratis en vrijwel ongelimi-
teerd beschikbaar.

Op dit moment wordt door Wetsus (een consortium van onderzoeksin-
stellingen, universiteiten en bedrijven) gewerkt aan een pilot project bij 
de Afsluitdijk. Zout water uit Waddenzee wordt in een speciale mem-
braaninstallatie gemengd met  zoet water uit het IJsselmeer (zie figuur 
21).  Bij de Afsluitdijk kan dan een elektriciteitscentrale met een capaci-
teit van 200 MW worden gerealiseerd. Een compacte installatie bestaat 
uit gestapelde membranen. Voor de pilot is voldoende ruimte op
 de bestaande dijk. Een grootschalige installatie omvat een werkeiland 
dat een energiecentrale huisvest. Beide produceren elektriciteit zonder 
productie van CO2 en schadelijke afvalproducten. 

Twee locaties komen in Nederland in aanmerking voor een dergelijk 
pilotproject: de Afsluitdijk en de Philipsdam. Op dit moment wordt finan-
ciering gezocht. De pilot zal moeten aansluiten bij de technisch/tech-
nologische ontwikkeling die voortkomt uit het onderzoek van Redstack 
en Wetsus m.b.t. membranen, ontwerpregels en operationele aspecten. 
Het potentieel van Reversed Electro Dialysis (RED) is groot. Wereldwijd 
bezien is het RED potentieel even groot als alle waterkrachtcentrales bij 
elkaar. Vertaald naar Nederlandse omstandigheden is het potentiaalver-
schil nabij de afsluitdijk equivalent met een “IJsselstuwmeer” van 250 
meter hoog.

RED is uit de concept fase. Er is een werkend 20 Watt model met een 
zeer hoog rendement (50%). Deze ontwikkelmodellen zijn in Nederland 
en Noorwegen beschikbaar. Het gaat nu om het opschalen. Daarbij is de 
focus primair gericht op een pilot centrale bij de Afsluitdijk. De betrok-
ken partijen (Provincies, RWS, EZ, Eneco, Wetsus etc.) zijn tot nu toe 
allemaal enthousiast over de pilot bij de Afsluitdijk, maar de financiële 
situatie is zorgelijk. Het ten behoeve van deze pilot geformeerde consor-
tium Redstack is failliet, omdat Eneco zich heeft teruggetrokken. Wetsus 
ijvert er nu voor om Nuon en Eneco elk voor € 0.5 mln in het project te 
krijgen. Daarmee zou ook de overheid met enkele miljoenen over de 
brug komen. Met € 4 – 5 mln per jaar voor de komende 5-10 jaar kan de 
pilot gerealiseerd worden. Dan spreken we over een centrale van 250 
MW.

13. Co-siting: water - energie

Figuur 18: Pilot project Afsluitdijk Figuur 19: Kostenvergelijking energiebronnen
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De kosten deze nieuwe technologie zijn concurrerend (zie figuur 19). 
Maar desondanks zal het nog zeker 10 jaar duren voordat RED op grote, 
commerciële schaal kan worden toegepast. Dit is een tijdshorizon die 
voor de meeste bedrijven te lang is om een investeringsbeslissing te 
rechtvaardigen. RED heeft zeker potentie voor de Rotterdamse haven, 
maar er dreigen  wel problemen. Voor een 100 MW centrale is 3-4 ha. 
nodig en RED vereist de aanwezigheid van 3 bassins: voor zout, zoet 
en brak water. Daartoe is nogal wat nodig om in en bij de haven de drie 
watertypen af- en aan te voeren, meer dan op een locatie waar zout 
en zoet water dichter bij elkaar liggen en slechts door een dijk of dam 
van elkaar zijn gescheiden. Bij diegenen die zich met RED in Nederland 
bezighouden is de Rotterdamse haven derhalve nog nooit als potentiële 
locatie aangemerkt. Desalniettemin wordt naast de Afsluitdijk ook Phi-
lipsdam bij Zeeland aangemerkt als één van de twee locaties in Neder-
land die bij uitstek geschikt zijn voor RED. Dat spoort met de ‘duurzame 
energie ambities van de Rijn-Schelde-Delta’.

Deze optie kan gezien worden in de meer brede oriëntatie op de haven-
ontwikkeling die met de MIRT-Verkenning Antwerpen-Rotterdam wordt 
beoogd. Door het zonodig op afstand ontwikkelen van een osmose 
centrale wordt de haven onderdeel van een duurzaam energie netwerk. 
Dit zal niet alleen het imago van de Rotterdamse haven een belangrijke 
boost geven maar ook de energievraag in de haven duurzaam garande-
ren. Deze vernieuwingsimpuls kan een aanleiding zijn tot een netwerk-
gerichte uitbouw van het haven over een ruimere omgeving.

Biobrandstof staat momenteel volop in de belangstelling. Daarbij gaat 
de aandacht vooral uit naar de zogeheten tweede generatie biobrand-
stoffen, zoals bio-ethanol. Bio-ethanol wordt verkregen via microbiële 
fermentatie van suikers (uit suikerriet, tarwe, maïs, triticale, rogge, gerst 
en suikerbieten), doorgaans met behulp van gisten als productieorga-
nisme. In 2006 zijn er in Europa zeven grote productiebedrijven van 
bio-ethanol, waarvan drie in Duitsland, drie in Spanje en één in Zweden. 
Daarnaast zijn er een tiental kleinere bedrijven vooral in Frankrijk. In 
2006 wordt 9 miljoen ton graan tot 3 miljoen ton bio-ethanol verwerkt. 
Het afval van de bio-ethanol productie kan als eiwitrijk veevoer gebruikt 
worden. Momenteel worden voor dit veevoer de merknamen Protamax 
en Protigrain gebruikt.

Bio-ethanol wordt gezien als milieuvriendelijke oplossing en alternatief 
voor het gebruik van fossiele brandstoffen (olieproducten). De uitstoot 
van CO2 door voertuigen is bij gebruik van bio-ethanol minder dan 
bij gebruik van benzine. Echter, productie van bio-ethanol kost ook 
energie en veroorzaakt ook CO2. Wetenschappers van onder andere 
Wageningen Universiteit hebben geanalyseerd dat koolzaad en maïs 
als ‘biofuels’ geen oplossing zijn, omdat productie en transport bijna 
evenveel energie kosten als ze opbrengen. Suikerriet scoort beter; 1 liter 
grondstof levert 8 liter bio-ethanol op. Met inzet van nieuwe technolo-
gie kunnen uit houtachtige materialen suikers worden vrijgemaakt, die 
vervolgens vergist kunnen worden naar ethanol. Dit biedt het voordeel 
dat niet eetbare plant(resten) gebruikt worden. Verscheidene cellulose-
ethanol testfabrieken zijn reeds operationeel. De eerste commerciële 

cellulose-ethanol fabrieken, zullen in 2009/2010 van start gaan. Gebie-
den met veel restafval van de landbouw zijn momenteel favoriet voor 
deze productie (Canada, USA, Brazilie).

Shell heeft in zijn strategie voor alternatieve brandstoffen de nadruk ge-
legd op tweede generatie biobrandstoffen, waaronder cellulose ethanol. 
Hiervoor werkt het samen met strategische partners in Canada (Iogen), 
de Verenigde Staten en Duitsland. Iogen beheert en opereert een fabriek 
op een gebied van  4 hectare in Ottowa, Ontario, Canada. Shell ziet op 
dit moment niet veel in een cellulose ethanolfabriek in het Rotterdamse 
havengebied (Interview, 2009) De strategie van Shell is om de afstand 
tussen de grondstoffen en ethanolproductie zo klein mogelijk te houden. 
Dit geldt ook voor Shell´s partners Iogen (Canada) en Choren (Duitsland) 
die beide middenin agrarisch gebied zijn gelegen. Het biologische rest-
afval bestaat voor een groot deel uit lucht en water en het is niet prak-
tisch (en niet economisch) om dat over grote afstanden te vervoeren. In 
Brazilië staan de ethanolfabrieken naast de suikerrietvelden. Wel wordt 
er technologie ontwikkeld om het water op locatie uit de afvalstoffen te 
verwijderen, zodat het gewicht drastisch gereduceerd kan worden. Een 
tweede bezwaar tegen vervoer naar een haven betreft de regelgeving, 
die het vervoer van afvalstoffen onder streng toezicht plaatst, om mis-
standen en besmetting te voorkomen.

Bij de productie van biobrandstof probeert Shell het aantal fabricage-
stappen te reduceren. Men streeft ernaar om rechtstreekse raffinage van 
biologisch afval in de ruimste zin mogelijk te maken. Dit biedt 

14. Co-sourcing: voedsel - energie

Kaart 6: Bio-ethanol haven
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mogelijkheden voor de Rotterdamse haven. Zo zou Shell Pernis, nabij 
een dichtbevolkt gebied met veel bio-afval uit huishoudens, tuinbouw 
en andere bronnen, wel eens een goede locatie kunnen zijn voor een 
dergelijk raffinageproces. Voorwaarde daartoe is dat voor de produc-
tie van tweede generatie bio-ethanol brandstoffen minimaal 4 hectare 
gevonden dient te worden op of bij het Haventerrein (in combinatie 
met bestaande raffinage activiteiten). Mogelijk dat de te koop staande 
locatie van Q8 daarvoor geschikt is. Voor de verplaatsing van fabrieken 
uit de landbouwgebieden naar de haven gelden wel twee randvoorwaar-
den. Ten eerste moet er technologie ontwikkeld worden waarmee water 
uit het restafval wordt gehaald, zodat gewicht en volume sterk afnemen. 
Dat maakt de kosten van vervoer veel lager. Ten tweede zal een centrale 
productie in Europa voort moeten bouwen op te bereiken schaalvoorde-
len. Deze ontstaan op het moment dat de locale aanvoer van restafval 
te klein blijkt voor een grotere fabriek. Mogelijk kan voor deze centrale 
verwerking en productie gebruik gemaakt worden van lege retourstro-
men van de logistieke sector (zie co-flowing in hoofdstuk 15). In deze 
mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van restcapaciteit in de container/
bulk logistiek en van afvalresten die de voedselketen niet aantasten. 

Het gaat bij deze vernieuwingsimpuls om het benutten van zowel fysieke 
nabijheid (bij een bestaande raffinage capaciteit) als om het gedeeld 
gebruik van bestaande netwerken (logistieke retourstromen), dus co-
sourcing. Daarenboven past deze toepassing ook in de ambities van de 
Havenvisie 2020, vooral op het gebied van recycling en duurzaamheid. 
De bio-fuels kunnen gebruikt worden voor de vracht- en vaartuigen die 
de haven aandoen. Shell, BP en andere energieleveranciers in en om de 
haven zijn leidend binnen deze technologie. 

In logistiek is ketenoptimalisaties een gevleugeld woord. Via auto-
matisering, containerisering, ketenintegratie en ketenomkering zijn 
de verschillende spelers in de logistieke en zeevaart ketens (reders, 
slepers, terminal exploitanten, expediteurs, scheepsonderhoud bedrij-
ven en documentenbeheerders) bij elkaar gebracht. In distributiecentra 
(‘Distriparken’) maken zij veelvuldig gebruik van dezelfde ruimte. In het 
verleden zijn verschillende activiteiten ondernomen met betrekking tot 
het bevorderen van toegevoegde waarde logistiek (VAL). Toch zijn deze 
initiatieven niet altijd even goed van de grond gekomen. Tegen deze 
achtergrond en gebaseerd op de kenmerken van de haven en de ont-
wikkelingen in productieketens, zijn drie strategieën onderzocht die voor 
de Rotterdamse haven verder perspectief kunnen bieden 

Meer volume 

Traditioneel is de volumestrategie gericht op het vergroten van het vo-
lume van doorvoer en bewerking in de haven. Kadecapaciteit, diepgang 
van de haven en capaciteit van de achterlandverbindingen zijn nood-
zakelijke voorwaarden voor deze strategie. Deze strategie wordt in de 
containerlogistiek van Rotterdam de laatste jaren uitgevoerd. Aanleg van 
de Tweede Maasvlakte en het aantrekken van nieuwe containeropera-
tors naast Hutchison/ETC, zijn de belangrijkste opties van deze strate-
gie. Gelet op de spinn-of die daarvan voor de Nederlandse economie 
bereikt wordt en mede gelet op de verdere, zij het gestage groei van de 
mondiale goederenstromen, is het vanzelfsprekend dat hierop ook in de 
toekomst wordt ingezet. Echter voor de bevordering van de innova-

tiekracht (kennishaven) valt hiervan weinig te verwachten. Sterker nog, 
gelet op de schaalvergroting die zich in de afgelopen decennia in de 
maritieme sector heeft voorgedaan, waarbij steeds meer mondiale rede-
rij-allianties en world port operators de markt domineren, zullen lokale 
en regionale autoriteiten alle zeilen moeten bijzetten om die spin-off ook 
op de langere termijn te behouden. De regisseurs van de logistieke ke-
tens vestigen zich immers op vele plekken in Europa om op deze manier 
de capaciteit van de bestaande infrastructuur zo goedkoop en efficiënt 
mogelijk te benutten. Gegeven de hevige mondiale concurrentie en die 
in de Le Havre-Hamburg range in het bijzonder zal de eigen huid strate-
gisch verkocht moeten worden om de huidige positie te behouden. 

Kortere afstanden en reistijden 

Het verkorten van afstanden en reistijden tot producten- en consumen-
ten markten in voor- en achterland is een tweede mogelijke strategie. 
Deze strategie kent momenteel grote beperkingen. De eerste beperking 
is congestie, de beperkte mogelijkheden van rail en de lage snelheid 
van zee- en binnenschepen. Hierdoor kan de haven van Rotterdam niet 
concurreren met distributiecentra in het achterland. De tweede beper-
king is het gevolg van de trend waarbij in de keten van producent tot 
consument, toegevoegde waarde logistiek steeds meer verschuift van 
het midden naar ofwel de bron, ofwel de consument (zie figuur 20). Ver-
laders neigen er toe om laatste bewerkingen aan het product zo dicht 
mogelijk bij de eindgebruiker te laten plaatsvinden. Dit om verstoringen 
zoveel mogelijk te voorkomen en om zo goed mogelijk op de wensen 

15. Co-flowing: logistiek - recycling

Kaart 7: Co-flowing recycling
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uit de markt in te spelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om assemblage van 
technische producten of het samenstellen van voedselproducten. Een 
ander voorbeeld heeft betrekking op  het uittesten van producten door 
consumenten (experience centres). Bedrijven kiezen daarvoor centraal 
gelegen locaties (IKEA bij Delft, Miele bij Vianen). Een groot deel van 
de Rotterdamse haven ligt wat dat betreft te ver weg van de zwaarte-
punten van consumenten. Aan de andere kant is bij de verwerking van 
bulkstromen, met name in de petrochemie sprake van een verschuiving 
naar het creëren van toegevoegde waarde bij de bron. Dit is het gevolg 
van het beschikbaar komen van nieuwe technologie om meteen bij de 
bron afvalstoffen af te vangen en om te zetten in nieuwe producten. 
Daarnaast is de relatieve veiligheid in de gebieden bij de bron toegeno-
men, ondanks de blijvende spanning in het Midden Oosten. Tegelijkertijd 
worden onderzoekslaboratoria en R&D faciliteiten gevestigd op plaatsen 
die historisch bepaald zijn en/of waar kennis makkelijk beschikbaar is. 
Alleen de noordoever (met bijvoorbeeld het R&D centre van Unilever en 
in de nabijheid van de TU Delft, TNO) biedt hier betere mogelijkheden. 
Maar over het algemeen genomen lijken de vestigingsvoordelen van de 
draaischijffunctie van Rotterdam eerder af dan toe te nemen

Meer retourladingen

Ondanks alle ketenoptimalisaties bestaat er een aanzienlijke restcapaci-
teit in de logistieke ketens. Dit is het gevolg van de continue onbalans in 
aan- en afvoerstromen in de haven. Veel vrachtwagens en binnenvaart-
schepen hebben geen retourlading, nadat de doorgevoerde

 goederen en containers in het achterland zijn afgegeven. Benutting van 
deze restcapaciteit (co-flowing) zou het rendement en duurzaamheid 
van het logistieke cluster kunnen vergroten. Randvoorwaarde is dan wel 
het creëren van ladingstromen naar de haven van Rotterdam, die ofwel 
daar verder worden vervoerd op zeeschepen ofwel in de haven wor-
den bewerkt of opgeslagen. Voorts is het nodig dat er dan een externe 
impuls van buitenaf wordt ingebracht om deze ketenoptimalisatie in de 
retourstromen daadwerkelijk tot stand te brengen. Want blijkbaar zijn 
de logistieke spelers daartoe zelf in het verleden onvoldoende in staat 
geweest, ondanks dat zij in belangrijke mate werden gedreven door 
kostenoptimalisaties. 

Mogelijkheden daartoe biedt wellicht de recyclingsector, die thans 
nog verspreid in de haven aanwezig is, maar mogelijk geholpen door 
een toenemend duurzaamheidstreven in staat kan zijn om samen met 
de logistieke sector de retourcapaciteit aan te wenden en verder te 
optimaliseren. In plaats van elders (in China, India etc.) onze afvalstro-
men te verwerken, kan dat hier duurzamer, hoogwaardiger, effectiever. 
Zeker wanneer onder invloed van een verdergaande concentratie van de 
containerlogistiek op de Maasvlakten, het bestaande ECT/RST terrein 
bij de Eemhaven verdwijnt, kan deze daartoe worden aangewend. Hier 
ontstaan in combinatie met de nabijgelegen Distriparken van Waal- en 
Eemhaven, evenals de railterminal en de werkfunctie van stadshavens 
kansen voor een hoogwaardige en mutimodale (water, trein, weg) co-
flowing van logistiek en recycling (zie kaart 7). Nader overleg met de 
thans nog verspreide opererende recycling ondernemers in de haven, 
evenals mogelijke nieuwe ‘leader firms’ van buiten is daartoe nodig. 

Figuur 17: Verandering positie Transport & Distributie in de bedrijfskolom

In dit hoofdstuk is ingegaan op de mogelijkheden die de haven kan bie-
den aan innovatieve  economische functies. Logistiek en petrochemie 
lijken op het eerste gezicht weinig aanknopingspunten te bieden voor 
zulke functies. De haven biedt immers een infrastructuur die maar lang-
zaam verandert. Daarbij komt dat deze infrastructuur vooral geschikt 
is voor het modulariseren van processen. Innovatieve investeringen in 
procestechnologie vinden momenteel vooral in het Midden- en Verre 
Oosten plaats. Daar heeft de haven van Rotterdam het nakijken.  

Toch blijkt uit de analyse van en de interviews in de zes sectoren dat de 
Rotterdamse haven de welhaast natuurlijke habitat blijft voor logistiek en 
petrochemie. Innovaties, ook duurzame innovaties, zullen op natuurlijke 
wijze worden ingevoerd. De mondialisering van de bedrijvigheid in de 
haven kan daarbij van groot belang zijn, want veel van deze innovaties 
worden ontwikkeld in het buitenland en kunnen vanwege buitenlands 
eigendom van de meeste ondernemingen in de haven van Rotterdam 
terechtkomen. Echter, impulsen van buitenaf, worden nu nog niet 
voorzien. In de sector voedsel blijkt dat de haven steeds meer overslag-
punt wordt en steeds minder opslag- of bewerking van voedsel binnen 
haar grenzen uitvoert. In de sector fijnchemie blijkt geen binding, noch 
belangstelling voor de haven te bestaan. Wel vindt de afvalverwerking 
lokaal plaats in het havengebied. Er bestaan nieuwe concepten voor 
een meer grootschalige inzameling van afvalstoffen en verwerking in de 
Rotterdamse haven. Echter, deze zijn momenteel nog niet economisch 
levensvatbaar. 

Er zijn in de haven wel degelijk meer innovaties voorstelbaar mits logis-
tiek (vooral de retour-stromen) en basischemie (vooral de co-flowing 
aspecten) meer gekoppeld worden aan innovatieve en meer duurzame 
innovaties op het gebied van recycling en biotechnologie. 
Ook de mogelijkheden voor een kennishaven zijn niet onverdeeld 
ongunstig. Volgens ons biedt de noordkant van de haven (in combi-
natie met het laboratorium van Unilever de ‘climate campus’, TUD, 
Erasmus en TNO etc.) de beste kansen voor een verdere uitbouw van 
de r&d functies in relatie tot dit streefbeeld. De kansen op de zuidoever 
(bijvoorbeeld het RDM initiatief in het kader van Stadshaven) is vooral 
een vanuit onderwijs geïnitieerde ontwikkeling. Het welslagen vanuit het 
perspectief van de kenniseconomie is hier sterk afhankelijk van de dif-
fusie van kennis naar de al dan niet in de omgeving gevestigde MKB.      

Daarnaast zijn drie productieprocessen waar energie centraal staat na-
der onderzocht (osmose elektriciteit, biobrandstof en algen). De oriënta-
tie op energie past bij de padafhankelijke ontwikkeling van de haven en 
voldoet aan de eisen die een haveninfrastructuur stelt. De haven blijkt 

daarbij (op dit moment) nog niet voor de hand te liggen voor de ontwer-
pers en ondernemers zelf. Zij zien thans vooral mogelijkheden op die 
locaties waar de grondstoffen voor de productieprocessen goedkoop 
en gemakkelijk ter beschikking zijn of komen. Toch lijkt het, dat met 
zorgvuldig zoeken, nieuwe economische activiteiten op deze terreinen 
voor de haven geïdentificeerd kunnen worden. Deze nieuwe activiteiten 
sluiten goed aan bij de Havenvisie 2020 en bieden mogelijkheden voor 
verdere innovatieve toepassingen. Deze activiteiten dragen niet alleen bij 
aan de verduurzaming van de brandstofproductie, maar bieden ook kan-
sen voor een haven die netto energie genereert in plaats van verbruikt. 
Dit zal echter gepaard moeten gaan met een aangepaste regelgeving en 
nieuwe institutionele condities voor de haven. Een bijkomend voordeel 
is dat juist op het gebied van energie de synergie tussen haven en stad 
een wenkend perspectief biedt. Koppeling aan het Rotterdamse Climate 
Change initiatief ligt voor de hand. Echter voor innovaties die gericht zijn 
op deze markten en diensten concurreert de haven annex stad met an-
dere locaties. Voor bedrijven die zich op de besproken markten richten 
is de aanwezigheid van een zeehaven, containeroverslag of petrochemi-
sche productie bovendien van steeds minder van belang. Een en ander 
heeft gevolgen voor de aansturing (governance) van deze innovatieve 
ontwikkelingen. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan, maar 
nu kan reeds geconcludeerd worden dat de genoemde innovaties  een 
andere benadering behoeven dan niet-haven gerelateerde activiteiten. 
Beide zijn nodig om de economie in de regio Rotterdam dynamisch en 
beter concurrerend te houden.

16. Tweede tussenconclusies
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DEEL C : Governance
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Om beter aan te sluiten bij de hiervoor geschetste uiteenlopende dy-
namiek binnen het havencomplex en de vooralsnog spaarzame moge-
lijkheden tot netwerkvorming (deel A), alsmede de hiervoor geschetste 
vernieuwingsimpulsen optimaal te benutten (deel B), kunnen we niet 
langer uitgaan van de traditionele wijze van (generieke) aanpak. Het 
huidige havenbedrijf wordt ondanks alle vernieuwingsdrift, uiteindelijk en 
in laatste instantie toch altijd generiek afgerekend op de omvang van het 
binnengebrachte kadegelden, erfpacht en/of afdrachten voor diensten 
ten behoeve van de maritieme circulatie. Hoe men het ook wendt of 
keert, het havenbedrijf blijft daarmee uiteindelijk en in laatste instantie - 
ondanks alle ‘window dressing’ voor kwaliteit - gedreven door kwantita-
tieve criteria. Hoe meer scheepvaart en goederenlogistiek, des te groter 
de inkomsten. Zo ook wordt het bestaande beleid en regelgeving van de 
(semi-publieke en/of semi-private) lokale autoriteit - ondanks alle claims 
van ontwikkelingsplanologie - nog steeds sterk gedreven door een fei-
telijke inside-out en top-down gecentreerde toelatings- of stimulerings-
planologie. Daarmee kan de in deel B bedoelde innovatie nooit tot stand 
komen. Volgens ons is er daarom behoefte aan een relationeel, actor-
gerichte ontwikkelingsperspectief om de eerder beschreven lock-ins in 
de haven van Rotterdam te doorbreken en nieuwe sectoroverschijdende 
kansen tot ontplooiing te brengen. 

Dat perspectief is gebaseerd op een aantal criteria :
• Ten eerste staat centraal dat men bij die aanpak voorbijgaat aan het 
maakbaarheids- en/of normstellend kader van een plan. In plaats van 
actuele, revisionistische aanpakken gefocust op ‘een plan dat werkt’ 
(Hajer/Sijmons 2006), worden hier  vooral de actor-netwerk associaties 
van belang die daaraan ten grondslag liggen (Boelens, Spit, Wissink 
2006). 
• Ten tweede gaat het niet om de actoren als zodanig, maar om lei-
dende actoren, die bereid en/of in staat zijn in hun omgeving te inves-
teren (wat betreft geld, goederen, draagvlak etc.) dit om er zowel zelf 
als anderen beter van te (laten) worden. Dergelijke nieuwe ‘leader firms’ 
ontbreken vooralsnog in de Rotterdamse haven. 
• Ten derde staat in deze benadering het begrip duurzaamheid centraal; 
maar in meerledige zin. Het gaat zowel om een duurzame economi-
sche (dus winstgenererende) oplossingen, duurzame sociale (dus breed 
gedragen) oplossingen, duurzame ruimtelijke (dus goed evolutionair 
ingebedde) oplossingen, als om duurzaam milieu (dus klimaat neutrale) 
oplossingen. 
• Tenslotte is de actorgerichte benadering in deze zin ook associatief tot 
in alle poriën van haar wezen. Het gaat hier om werkzame actor-netwerk 
associaties rond zingevende dingen, thema’s of vraagstukken als plan-
uitgangspunt, werkmethode en oogmerk.

Voorwaarde voor het welslagen van de actorgerichte aanpak is dat 
a) institutionele context, b) actoren en c) ontwikkelingsstrategieën 
naadloos op elkaar afgestemd dienen te zijn. Is op een van deze drie 
onderdelen een missing link, dan wel controverse aanwezig, dan zal 
de inzet niet effectief zijn. Gegeven de hiervoor geschetste kansen en 
ontwikkelingsmogelijkheden is evenwel de vraag of en in hoeverre ook 
de bestaande institutionele setting en organisatie van de haven daarvoor 
voldoende geëquipeerd zijn. Want volgens de gehanteerde relationele 
actorgerichte benadering is de concurrentiekracht van havens (of hun 
vermogen om creatieve ondernemingen aan zich te binden en innovatie 
te ontplooien) immers niet alleen afhankelijk van de fysieke structuur van 
de haven en haar positie in grensoverschrijdende logistieke netwerken 
(naar voor- en achterland), maar ook afhankelijk van specifieke actor-
netwerk-constellaties en mogelijke ‘embedded’ clusters die hier ont-
staan, mede geflankeerd door daartoe geëigende institutionele arrange-
menten (zoals tarieven, contractuele voorwaarden, eigendomsrechten, 
milieu-, ruimte- en veiligheidsnormen, wijze van met elkaar omgaan etc.) 
en de daarbij horende specifieke ‘governance structuur’ van de haven 
(Amin & Thrift 2001, Yeung 2004, Boschma 2006, Boelens 2009). 

Tot voor kort waren die setting en organisatiestructuur, net als elders 
in West-Europa, nog sterk gedreven door het zogenoemde ‘Hanze-
atisch model’. Het ging hier om vooral lokaal bestuurde havens, die 
van oorsprong een grote mate aan autonomie kenden en die conform 
bedrijfseconomische criteria werden beheerd (Kreukels & Wever 1998). 
Het havenbeheer en de gestage ontwikkeling van haar (unieke) facilitei-
ten (kades, baggerwerkzaamheden, haventerreinen, met goede achter-
landverbindingen etc.) waren daarbij in beginsel een primaire activiteit 
van het lokaal bestuur. Zij stelde zich zoveel mogelijk concurrerend op 
ten opzichte van andere havensteden, maar probeerde tegelijkertijd 
met hen (en naarmate de handelsafstanden groeiden ook steeds meer 
met de nationale overheden) allianties aan te gaan cq. condities af te 
spreken om een vrije en (roof)veilige scheepvaart zo goed mogelijk te 
garanderen: de concullega mentaliteit van samenwerken waar het moet 
en elkaar beconcurreren waar het kan (Boelens/Taverne 2009). De fei-
telijke uitvoering van economische scheepvaart activiteiten en services 
waren en zijn hier op hun beurt een zaak van private ondernemingen. En 
aangezien de zogenoemde Rotterdamse ‘Havenbaronnen’ van het mid-
den van de 19e eeuw hier een grote mate aan innovativiteit en sociaal-
politieke betrokkenheid lieten zien, heeft dat – in combinatie met een 
effectieve (nationale) gemeentepolitiek - de Rotterdamse haven geen 
windeieren gelegd. Bijna gedurende 2,5 decennia was de Rotterdamse 
haven vanaf de jaren zestig de grootste van de wereld. Sindsdien is het 
echter op dit terrein voorbijgestreefd door ten eerste Singapore en later 

17. Relationele benadering: actorgericht ontwikkelingsperspectief
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Kaart 9: Grootste havens wereldwijd naar containerverkeerKaart 8: Grootste havens wereldwijd naar totale goederenoverslag



Voorbij de Lock-in 62 63  Voorbij de Lock-in

Sjanghai. Thans staat de haven van Rotterdam op de vierde plaats ter 
wereld wat betreft goederenvolume en op de zevende plaats wat betreft 
containervervoer. In beide gevallen moet het in toenemende mate Azia-
tische havens voor laten gaan, terwijl het tegelijkertijd ook steeds meer 
concurrentie ondervindt van niet alleen Antwerpen en Hamburg, maar in 
zekere mate ook Le Havre, Felixstowe en Bremerhafen (AAPA 2008). 

In het licht van die toenemende internationale en ook mondiale concur-
rentie en de daarvoor benodigde investeringsvolumes, hebben er vanaf 
2004 echter al belangrijke wijzigingen in de institutionele setting van de 
Rotterdamse haven voorgedaan. Sindsdien is het Gemeentelijk Haven-
bedrijf Rotterdam (HBR) immers verzelfstandigd tot de Port of Rotter-
dam Authority (PRA), waarvan naast de gemeente (voor circa 2/3) nu 
ook het rijk (voor circa 1/3) aandeelhouder is. Daarmee is er voldoende 
financieringsvolume gecreëerd voor de aanleg van de Tweede Maas-
vlakte, evenals meer handelingsvrijheid om snel en flexibel te reageren 
op de nieuwe uitdagingen van de mondiale scheepvaart economie. 
Tegelijkertijd zijn nieuwe en meer intensieve deelnemingen in bijv. Am-
sterdam, Moerdijk, Vlissingen, maar ook in Sohar in Oman en potentieel 
langs de kusten van India, Brazilië (Suape) en Maleisië (Lahad Datu) 
mogelijk geworden. Tegelijkertijd kan zij voor haar institutionele inbed-
ding en grote investeringen nog steeds rekenen op de overheid. Maar 
de vraag is echter of dat in het licht van de actuele ontwikkelingen in 
de mondiale scheepvaart, evenals de ambitie van een meer veelzijdige, 
innovatieve en kwaliteitshaven ook voldoende is, dan wel (additioneel) 
nieuwe verhoudingen en ‘governance’ structuren hier wederom of 
alsnog gewenst zijn. Is het niet te laat, te weinig en te weinig gedifferen-
tieerd? De context is immers wezenlijk veranderd.

De enorme vlucht van de containersering en deels daarmee gepaard 
gaande schaalvergroting, die zich in de afgelopen decennia hebben 
voorgedaan, is algemeen bekend en al ruim beschreven. Minder bekend 
is welke impact dit heeft gehad op de omvang en structuur van de mari-
tieme sector in de haven. We noemen hier enkele kenmerkende trends. 

Schaalvergroting en alliantievorming bij de carriers

Aan de ene kant is er sprake van majeure fusies tussen en overnames 
van prominente carriers (zoals bijv. de American President Line met Sin-
gapore NOL in 1997, A.P. Möller-Maersk met Sealand in 1999 en Dubai 
Port World met P&O Nedlloyd in 2006), die tot sterke en grote TransNa-
tional Corporations in de maritieme sector hebben geleid. Maar aan de 
andere kant was er ook sprake van horizontale integratie in de maritieme 
transport sector en de vorming van internationale strategische allianties, 
zoals 
· The New World Alliance (bestaande uit APL, Hyundai Mercant Marine 
en Mitsui OSK Lines), 
· The Grand Alliance (bestaande uit Hapag-Lloyd, MISC Berhad, NYK-
line en OOCL), 
· The CYKHS Alliance (bestaande uit COSCO, Yang Ming, K-Line, Hanjin 
en Senator) en 
· The MCN Alliance (bestaande uit de Mediterranean Shipping Company 
en Compañía Sudamericana de Vapores-Norasia) (zie tabel 14).

Hoewel elk van de aangesloten ondernemingen onafhankelijk blijft, heeft 
men (net als in de luchtvaart – zoals bij Skyteam, One World en Star 
Aliiance – op het gebied van bijv. code-sharing) binnen deze allianties 
afspraken gemaakt, nu evenwel op het gebied van resource-sharing 
(zoals het medegebruik van de schepen en eventueel faciliteiten e.d.), 
alsmede op het gebied van gezamenlijke operaties in sommige markt-
gebieden (sectoraal & territoriaal). Samen met de Deense APM-Maersk 
Group en de Franse CMA-CGM Group beheren deze vier internationale 
allianties op deze wijze thans ongeveer 2/3 van de totale maritieme 
container markt, uitgevoerd door ongeveer 40% van alle schepen op 
de wereld (AXS, cijfers 2007). Ze zijn daarbij zowel naar omvang, als 
omzet zo groot geworden – en in sommige deelmarkten soms zelfs ook 
zo monopolistisch - dat ze eerder het beleid in de havens dicteren (cq. 
die tegen elkaar kunnen uitspelen) dan andersom. In plaats van dat de 
(diepzee) havenautoriteit, in onderlinge concurrentie met andere lokale 
havenautoriteiten de trend zette, zijn thans immers veel eerder de grote 
maritieme gebruikers zelf bepalend geworden voor de concurrentie-
kracht van die havens.

Transnational Terminal Operators

Naast deze grote internationale containerondernemingen is er ook een 
sterke opkomst van de zogeheten ‘Transnationale Terminal Operators’. 
De grootste, gemeten naar de totale goederen capaciteit, zijn hier:
· Hutchison Port Holdings (met hoofdvestiging in Hong Kong)
· PSA International (van Singapore)
· Dubai Ports World (aangestuurd vanuit de VAE)
· COSCO Terminal Operations (met hoofdvestiging in Beijing)
· A.P. Möller Container Terminals (van de Deense APM Maersk Group, 
maar met hoofdvestiging in Den Haag).
Deze Transnationale Terminal Operators bouwen en financieren – 
(soms) in opdracht van de moederrederijen (zoals bijv. APM-Maersk en 
COSCO) – zelf de gewenste dedicated supra-infrastuctuur op ver-
schillende plekken in de wereld, die ze vervolgens ook zelf in gebruik 
nemen en beheren. In andere gevallen bieden ze majeure voordelen 
voor de carrier(alliances), omdat ze steeds meer over de hele wereld (in 
vertrek- en aankomsthaven) dedicated services kunnen bieden. Vaak 
onderhandelen ze daartoe gebruikscontracten voor ongeveer 20 jaar 
met de lokale havenautoriteit die hier een paradoxaal belang heeft. Aan 
de ene kant ontstaat hiermee immers feitelijk een hechte binding met de 
plek, van waaruit de port operators hun maritieme operaties uitvoeren. 
Hier zien we een vergelijkbaar Hub & Spoke systeem ontstaan, zoals in 
de luchtvaart al langer gebruikelijk. PSA heeft zo zijn hoofddraaischijf 
in Singapore, met belangrijke sub-hubs in Antwerpen en Hong Kong. 
Hutchison doet het vanuit Hong Kong met majeure sub-hubs in Felxis-

18. Strategische richting: inspelen op ‘glocale’  trends

Tabel 12: : Grootste container carriers in de wereld, 2007

NB: Total capacity worldwide 11.433 thousand TEU ; total ships worldwide  5.900 ships
Bron: AXSMarine 2008
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Kaart 10: Structuur van de grootste Transnational Terminal Operators

towe/Harwich en Panama. Cosco heeft vooralsnog majeure capaciteit 
in Qingdao en vervolgens Dalian, Shanghai en Yantian, terwijl DP World 
vooralsnog met name vanuit twee hubs in de Verenigde Arabische 
Emiraten opereert, maar wel de intenties heeft om haar sub-hubs in de 
komende jaren drastisch uit te breiden (zie kaart 10). Aan de andere kant 
blijkt uit nader onderzoek dat dat weliswaar voor de betreffende carrier 
een aanzienlijke extra winstmarge oplevert van soms zelfs wel tot meer 
dan 30% (The Logistic Institute 2002), maar dat dit voor de lokale ha-
venautoriteit lang niet altijd het geval is (Turner 2000, Hall 2003). Op de 
korte termijn is er vaak inkomstenderving voor die lokale havenautoriteit. 
Desondanks kan het op de lange termijn – bij adequate facilitering - wel 
commitment opleveren en daarmee mogelijk ook spill-over en eventuele 
surplus value in afgeleide activiteiten. Het maakt de haven wel verder 
afhankelijk van het welslagen van de strategie en het beleid van deze 
grote TransNational Maritime Corporations (net zoals dat voor Schiphol 
bij KLM het geval is).

Localisering en buiten-gouvernementalisering

Naast deze mondiale, schaalvergrotingsprocessen heeft de havenauto-
riteit steeds meer te maken met specifieke en gefragmenteerde lokale 
processen en actoren. ‘Stakeholder communities’ hebben zich niet 
alleen krachtig verbreed langs allerhande thema’s en belangen, maar 
hebben vervolgens de zaak nog eens sterk gecompliceerd, doordat zij 
zich organiseren buiten de overheid en reguliere processen om, in al dan 
niet tijdelijke en informele allianties (Notteboom & Winkelmans 2002). Zij 
hebben daarmee de traditionele ‘urban growth machine’ – de alliantie 
van met de groei van Rotterdam verbonden ondernemingen, politici en 
overige stakeholders (Logan & Molotch 1987) - structureel ondergraven. 
Aan de ander kant kan hier ook gewezen worden op de Europese 
Commissie, die weliswaar na consultatie met alle betrokkenen er van 
heeft afgezien een eigen Europees zeehavenbeleid te ontwikkelen. Dit 
neemt niet weg dat ze wel een groot aantal generieke maatregelen heeft 
ontwikkeld die de lokale ontwikkeling en mogelijkheden in de haven 
sterk raken; zoals bijv. het milieubeleid, de regelgeving met betrekking 
tot mededinging, staatssteun, monopolievorming, transparantie van 
havengelden, concessies, de externe veiligheid en interne beveiliging 
van scheepvaart, etc. 
Tenslotte zijn er via doorverhuur, sluipende en deels ook geplande 
verstedelijkingsprocessen allerhande andere, traditioneel buiten-haven-
functies op het haventerrein terechtgekomen, die een nieuwe commu-
nicatie over en weer met de omgeving noodzakelijk maken: ruimtelijk 
maar ook institutioneel. Mede gelet hierop en in relatie tot de verande-
rende context van havenbedrijven werd er al 10 jaar geleden een plei-
dooi gevoerd om te komen tot een transitie van de lokale havenautoriteit 
als overwegende ‘Landlord’ tot ‘Mainport manager’ (Doe & Schoenma-
kers 1998). Men bedacht hierbij nieuwe taken toe aan het havenbedrijf, 
niet alleen op het gebied van scheidsrechter en regelgever, maar vooral 
ook met betrekking tot het stimuleren van nieuwe activiteiten, voorfinan-
ciering en participatie in veelbelovende, maar ook nog risicodragende 
investeringen. Met de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbe-
drijf tot Port Authority is daaraan deels tegemoet gekomen, maar deels 
ook niet. Want de achterliggende gedachte was immers ook om steeds 
meer op kwaliteit en toegevoegde waarde, in plaats van de traditionele 
kwantiteit te sturen, d.i. op de groei, uitbreiding en volledige bezetting 
van de (supra)infrastructuur die ingezet wordt voor het overslaan van 
goederen. 
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Om daarop meer zicht op te bieden zullen we hier eerst ingaan op 
wat thans in de maritieme sector gebruikelijk is, en via een internatio-
nale vergelijking bezien welk variaties en voor- en nadelen daarmee 
verbonden zijn, om vervolgens weer terug te komen op de kansen en 
mogelijkheden voor Rotterdam, specifiek verbonden met de geschetste 
perspectieven in deel B. 

In een functioneel historisch perspectief wordt vaak een onderscheid 
gemaakt tussen een stapelhaven, transitohaven, industriële haven en 
distributiehaven (Meyer 1997). Daar waar in het eerste haventype vooral 
nog de koopmansfamilies en later de lijnreders een dominante kracht 
waren, waren dat in de transitohaven vaak vooral de cargadoors  en 
bij de distributiehaven vooral de stuwadoors , terwijl de industriehaven 
veelal gedreven wordt door grote industriële of petrochemische onder-
nemingen, als Exxon, BP en Shell of staal- en scheepsbouwers. Hoewel 
in het verleden natuurlijk tal van combinaties voorkwamen, is thans 
vooral het transitomodel gebruikelijk geworden, aangezien de stapel-
plaats vanwege de dure haven grond voor massieve opslag in onbruik 
is geraakt en de toegevoegde waarde logistiek en industriële activiteiten 
inmiddels vaak elders, in het achterland plaatsvinden (zie ok de argu-
mentatie in deel B). Op zijn beurt heeft Arjen van Klink in deze zin dan 
ook de ontwikkeling beschreven van de havenplaats, via een havenge-
bied en havenregio tot aan het actuele havennetwerk, waarbij de tenta-
kels van haven tot ver in het achterland uitstrekken (Van Klink 1995). 

En tenslotte was er binnen elk van deze (historische) transities er ook 
telkens weer sprake van een specifieke samenstelling en ook interactie 
tussen havengebruikers, -overheid en –autoriteit. Hierbij wordt in institu-
tionele zin vaak een onderscheid gemaakt tussen 
• een Landlord port 
• een Toolport en 
• een Service port (Stevens 1997), waarbij de laatste vaak ook nog eens 
wordt opgedeeld in 
• een Public Service Port en 
• een Private Service Port (Van Krimpen 2000, Coeck/Merckx/Verbeke 
2006, zie tabel 13)

Deze indeling is dan gebaseerd op de specifieke relatie tussen de 
publieke (overheid) en private actoren (vaak de gebruikers) in de haven, 
met de havenautoriteit in een specifieke mix daartussenin. Bij een Public 
Service Port zijn nagenoeg alle diensten, bestuur, beheer, nautische ac-
tiviteiten in handen van één publiek orgaan (een Gemeentelijk Havenbe-
drijf, Ministerie of Openbaar Lichaam), terwijl deze vaak ook nog alle in-
vesteringen in infrastructuur, supra infrastructuur (kranen, loodsen e.d.), 
maritieme toegangswegen en achterland voor zijn rekening neemt. Een 
dergelijk model was vaak gebruikelijk ten tijde van het (neo)kolonialisme, 
maar wordt thans ook nog bij sterk ambitieuze havens met een ‘klein 
achterland’ toegepast. Zoals we zullen zien, gaat het vooral nog op voor 
Singapore en Dubai, hoewel de scheidslijn met de private service port 
hier ook flinterdun is. Een pure private service port is vooral in Engeland 
en Nieuw Zeeland gangbaar geworden. In vergelijking met de public 

Tabel 13: : Overzicht Havenbeheer modellen
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service port zijn de condities nagenoeg hetzelfde, zij het dat de publieke 
sector hier is ingewisseld de private sector. Sinds Thatcher zijn in deze 
Angelsaksische landen de havens immers volledig geprivatiseerd. 

Meer gebruikelijk zijn thans echter de tussenvarianten, zoals het nog in 
de pacific en in mediterrane landen toegepaste Tool Port Model, waarbij 
de havenwerkers niet in dienst zijn van de publieke havenautoriteit, 
maar bij private stuwadoorbedrijven. Daarnaast is de Landlord Port 
wijdverbreid, omdat deze inmiddels binnen de maritieme sector vaak 
gezien wordt als de meest succesvolste interactie tussen de mondiaal 
georiënteerde private ondernemers en de lokaal georiënteerde publieke 
autoriteiten. De publieke havenbeheerder beperkt zijn rol hier tot het be-
heer van de havengronden, het nautisch beheer en het bevorderen van 
de algemene belangen van de haven, terwijl alle andere activiteiten door 
het private havenbedrijfsleven wordt uitgevoerd. De (al dan niet publieke 
of verzelfstandigde) havenbeheerder dient daarbij dan het belang van de 
gehele haven te bevorderen, een ’level playing field’ te garanderen en 
daarmee ook monopolie posities in de haven te voorkomen. Zij inves-
teert in de haveninfrastructuur en landaanwinning, terwijl het bedrijfsle-
ven investeert in de supra infrastructuur en het havenmaterieel. Bouw en 
onderhoud van de maritieme toegangswegen, kustbescherming etc. is 
dan vaak weer een zaak van de Staat (Van Krimpen 2000). Om die acti-
viteiten te bekostigen innen Havenbeheerder en/of Staat van de reders 
en havengebruikers 
• (binnen)havengeld als vergoeding voor het gebruik van de natte infra-
structuur,
• kadegeld, als vergoeding voor het gebruik van de kades
• het Vessel Traffic System (VTS) tarief, als vergoeding voor de loods-
diensten en de diensten geleverd door het scheepvaart verkeersysteem, 
alsmede
• een Erfpachtcanon, aangezien de grond (tot voor kort) vaak in lease 
aan private bedrijven werd uitgegeven.
Daarnaast is er soms nog sprake van een lokale en/of nationale onder-
nemersbelasting zoals ook voor andere bedrijven wordt toegepast.

Binnen dit algemene ‘institutionele onderscheid’ zijn over de wereld, 
afhankelijk van locatie, cultuur en politiek-economische condities echter 
ook nog tal van verschillende varianten mogelijk, die de structuur en het 
concurrentie vermogen van de betreffende havens mede bepalen. Hier-
bij een korte verkenning naar de grootste en enkele markante havens in 
NAFTA, Midden-Oosten, ASIAN en EU.

Port of South Louisiana

De grootste haven gemeten naar goederen volume in de NAFTA is de 
Port Louisiana aan de monding van de Mississippi. Samen met de nabij 
gelegen havens van New Orléans en Batton Rouge, heeft de Port of 
Louisiana in 2007 iets meer dan 325 miljoen ton overgeslagen. Het staat 
daarmee op de zesde plaast op de wereldranglijst van havens, na Rot-
terdam (nummer 4 met circa 400 miljoen ton) en Guangzhou (nummer 
5 met circa 340 miljoen ton). Het verhandelt daarmee ongeveer 20% 
van alle goederen in en uit de USA. Ongeveer ¾ van de hier overgesla-
gen goederen bestaat uit ruwe olie (24%), maïs (21%), petrochemische 
producten (19%) en sojabonen (11%). Gemiddelde operationele winst in 
2007 bedroeg na aftrek van alle posten zo’n $ 8 miljoen.

Institutioneel is het een zuivere Landlord Port, aangestuurd door een pu-
blieke havenautoriteit (the South Carolina State Port Authority, SCSPA), 
namens de Staat South Carolina. Voor haar operaties (beheer, ontwikke-
ling en uitbreiding) is het echter zelfvoorzienend en krijgt daarvoor geen 
kapitaal van de overheid. Zij financiert haar activiteiten en investeringen 
zelf door middel van eigen inkomsten uit haven- en kadegelden en het 
vermogen tot uitgifte van obligaties. Daarnaast verhuurt het ook haven-
gronden aan grote ondernemingen als bijvoorbeeld Dow, Dupont, Shell, 
Occidental Chemicals (petrochemie), Archer Daniels Midland, Cargill 
(food) etc.

Een uitzondering hierop is de Globalplex Intermodal Terminal, op een 
voormalige lokatie van een suikerraffinaderij. De gronden zijn weliswaar 
in eigendom van de Port of South Louisiana, maar de plek is gezamen-
lijk herontwikkeld met de port-operators Kinder-Morgan en Associated 
Terminals als dedicated terminals. Daartoe heeft het lange termijn lease 
contracten (van 15-25 jaar) gesloten met deze ondernemingen die de 
faciliteiten vervolgens zelf verder ontwikkelen en exploiteren. Die onder-
nemingen gebruiken de plek daarmee ook steeds meer als hub. In de 
aanliggende Foreign Trade Zone, behoeft geen importbelasting betaald 
te worden, tenzij het uiteindelijk wel dat terrein verlaat richting de USA. 
Blijkbaar bevalt dit ook zo goed dat de SCSPA voornemens is stroom-
opwaarts een vergelijkbaar complex maar nog iets groter en met meer 
faciliteiten voor grootschalige high tech activiteiten te ontwikkelen.

20. NAFTA Blok: (monopolitistische) Landlord Ports

Kaart 11: Port of Louisianna in de Mississippimonding



Voorbij de Lock-in 70 71  Voorbij de Lock-in

Kaart 12: Port of Los Angeles en Long Beach

Port of Los Angeles en Long Beach 

De grootste havens in de NAFTA gemeten naar containerverkeer zijn die 
van Los Angeles en de naast gelegen Long Beach, in 2007 gezamenlijk 
goed voor zo’n 15,6 miljoen TEU, met een aandeel van meer dan 40% in 
het NAFTA containervervoer, dan als complex de 6e van de wereld, nog 
voor Busan Zuid-Korea (13,2 miljoen TEU) en Rotterdam (10,7 miljoen 
TEU in 2007). Maar hoewel beide havens dezelfde aanvoer- en ook 
achterlandroutes delen - en daarin ook gezamenlijk zelfs hebben geïn-
vesteerd – beconcurreren ze elkaar echter om het leven in het aantrek-
ken van overslag. Beide Havens zijn daarbij nog typische Landlord ports 
(onderdeel van het gemeentelijk apparaat), hoewel hier wel in monopo-
lisitsche zin, met grote voordelen en een sterke positie ten opzichte van 
de reders, aangezien aan de Westkust van de USA maar enkele havens 
geschikt zijn om grote containerschepen te ontvangen. 

Niettemin hebben beide steden aan dat Landlord model verschillende 
invulling gegeven. Volgens Wouter Jacobs onderhandelt Los Angeles 
direct met de rederijen en is hier in zelfbeheer ook een aantal dedicated 
terminals tot ontwikkeling gekomen, zoals die van Mearsk Sealand met 
APM en Mitsui OSK Lines (met haar dochterondernmng TraPc Inc.). 
Ook NYK-Line, Evergreen, APL-Nol en de China Shipping Line hebben 

dedicated terminals, zij het in contract met plaatselijke port operators. 
Vanwege de hoge lease contracten die de haven heeft bedongen zijn 
de rederijen in toenemende mate betrokken geraakt in processen van 
verticale integratie. Zo krijgen zij meer controle over de ‘supply chain’ en 
weten daarmee de transportkosten zoveel als mogelijk te minimaliseren. 
In Long Beach echter staat de lokale stuwadoor onderneming nog 
steeds krachtig overeind (de Stevedore Services of America, SSA) die in 
plaats van het gemeentelijke havenbedrijf onderhandelt met verschillen-
de rederijen over het gebruik van haar terminal faciliteiten. In een enkel 
geval is er sprake van een joint venture tussen een domestic stuwadoor 
en een rederij over een langduriger dedicated gebruik (bijvoorbeeld 
tussen de Total Terminal International (LCC) en de Hanjin rederij). Maar 
veelal is er sprake van meerdere rederijen die op verschillende terminals 
worden bediend. 

Desondanks benadrukken zowel Stevens (in 1997), als Jacobs (in 2007) 
dat de institutionele setting in Long Beach effectiever lijkt dan die in Los 
Angeles. Dit heeft deels te maken met het feit dat Los Angeles vooral op 
een hoger service niveau lijkt te mikken en het Havenbedrijf van Long 
Beach en haar stuwadoors meer bedrijfseconomisch te werk gaan. 
Maar zo benadrukken beide – mede nav nader studies van de World-
port LA (1995) en Steven Eric (2004) – dat dit vooral ook komt doordat 
het havenbedrijf van Los Angeles in al haar doen en laten veel directer 
rekenschap moeten afgeven aan de gemeenteraad, terwijl die van Long 
Beach meer op afstand staat. Niet alleen de (dominante) fysieke struc-
tuur, specifieke alliantievorming in de haven, en terminal operators, maar 
ook de politiek-bestuurlijke organisatie blijkt hier dus doorslaggevend. 
Voorts wordt er op gewezen dat die condities thans ook fragiel en 
veranderlijk (kunnen) zijn. Onder invloed van de NAFTA komen thans 
immers ook havens aan de westkust van Mexico in aanmerking als 
alternatief voor de dominante positie van Los Angeles/Long Beach. Dat 
zou al blijken in de dedicated teminal investering die Hutchison recent 
heeft gedaan in Ensenada Mexico. Daarmee zou op termijn wellicht ook 
weer een ander opstelling in Los Angeles/Long Beach nodig kunnen zijn 
om hun positie ook op termijn te behouden.

Port of Singapore

De Port of Singapore Authority (PSA) kon aanvankelijk getypeerd 
worden als een Public Service Authority of wellicht zelfs een Private 
Service Authority, aangezien het onderscheid tussen publiek en privaat 
in Singapore flinterdun is. Het is feitelijk een publieke onderneming die 
in 1964 bij wet is opgericht en tot doel had de natuurlijke haven van de 
stadstaat uit te bouwen, te exploiteren en te beheren, inclusief het nau-
tisch beheer, alle dienstverlening, het milieubeheer en de havenplanning. 
De haven werd en wordt door de sinds 1961 heersende politieke partij 
de People’s Action Party (PAP) gezien als de pijler nummer één van de 
Singaporese economie aangezien het geen eigen grondstoffen heeft 
en nauwelijks een eigen achterland. Men erkende dus al vroeg dat men 
afhankelijk was van invoer, toegevoegde waarde industrie en vervolgens 
uitvoer. De haven zou daarbij als draaischijf een prominente rol van 
betekenis moeten vervullen. Haar centrale positie tussen enerzijds het 
Oost-Aziatische maritieme netwerk (Japan en China), en het Zuid-Oost-
Aziatische netwerk (dat van de Indonesische Archipel) en anderzijds het 
Indiase en Europese maritieme netwerk zou dat versterken. 

Toen na de recessie in de tweede helft van de jaren tachtig de negatieve 
kanten van een sterk aan de overheid gelieerde onderneming onverkort 
aan de orde kwamen, heeft men in de jaren negentig de PSA ‘gepriva-
tiseerd’, zij het dat het nautisch beheer en de maritieme dienstverlening 
werd ondergebracht in de Marine Port Authority en de rest als PSA 
International een 100% dochter onderneming werd van het Aziatische 
Investeringshuis TEMASEK, die op haar beurt echter weer voor 100% 
eigendom is van de Singaporese Stadstaat. Nu ontstond echter wel de 
mogelijkheid om naast de multi-purpose Jurong port operator, zich ook 
meer en meer te specialiseren in container handling, evenals terzake 
meer flexibel en effectief te investeren in portfacilities in niet alleen 
Singapore, maar in toenemende mate ook elders: eerst in Azië (zoals 
Dalian en Hong Kong), maar na de overname van de Hessenatie in 2002 
ook sterk in Antwerpen. PSA ziet deze haven dan ook steeds meer als 
haar (thans) tweede hub ter wereld, maar zeker eerste in Europa. PSA 
International is daarmee als één van de eerste een global port opera-
tor geworden. Door de faciliteiten wat betreft hard-, soft- en orgware 
ook sterk op elkaar af te stemmen biedt het daarmee sterke efficiency, 
track- en tracing, afhandeling en daarmee ook kostenvoordelen voor de 
grote rederijen. Het heeft op deze wijze in 2007 haar 28 port operations 
verdeeld over ongeveer 16 landen en voor ongeveer 59 miljoen TEU 
overgeslagen (bijna 17% van het wereldtotaal).

21. De Midden-Oostelijke Archipel: Public/Private Service Ports

Kaart 13: Port of Singapore
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Kaart 14: Dubai Port Worlds

Dubai Port Worlds

Het succes van PSA International lijkt in feite ook model gestaan te 
hebben voor de organisatie en structuur van DP Worlds. De situatie 
is hier voor een belangrijk deel vergelijkbaar, zowel fysiek, als actor-
netwerk en institutioneel gezien. Net als Singapore heeft Dubai immers 
nauwelijks achterland en was het tot voor kort nog een onbeduidende 
vissersplaats. In 1991 ontstond echter de Dubai Ports Authority uit een 
fusie van de havenautoriteiten van Port Rashid (1966-1972) en Jebel Ali 
(1979-1983). Onder aansturing van de Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum werd van daaruit aan het eind van dat decennium zelfs 
Dubai Port World gesticht uit een volgende fusie van deze DPA en DPI 
Terminals. Net als bij PSA International is deze DP World een 100% 
dochter van de investeringsmaatschappij Dubai World, die op haar beurt 
weer volledig eigendom is van de regering van Dubai (lees de Sheikh). 
Net als bij PSA is DP World volledige verantwoordelijk voor alle dien-
sten, planning en exploitatie van de haven en kan het daarmee net als 
die PSA getypeerd worden als een Private Service Port of vanwege de 
eigendom structuur feitelijk Public Service Port. In die hoedanigheid is 
de haven inmiddels een krachtige hub geworden voor de regio, maar 
tracht het naar analogie van PSA International inmiddels ook haar posi-
tie op de internationale markt te veroveren, door belangen in te kopen in 

andere containerhavens op de wereld, vooral in China (Tianjin, Yantian, 
Qingdao, Hong Kong), Korea, Australië, Venezuela en de Dominicaanse 
Republiek. In maart 2006 heeft het zelfs voor de neus van PSA Inter-
national de Peninsular and Oriental Steam navigation Company (P&O) 
overgenomen, alhoewel dat wel stuitte op een veto van president Bush 
m.b.t de overname van de P&O havenfaciliteiten in New York, New 
Jersey, Philadelphia, Baltimore, New Orléans en Miami. Na de aansla-
gen van 09/11 werd een Arabisch eigendom van die cruciaal geachte 
havenfaciliteiten in verband met veiligheid niet getolereerd. Uiteindelijk 
heeft DP World de omstreden Amerikaanse havenbelangen van P&O 
weer doorverkocht aan de Amerikaanse verzekeringsgroep AIU Hol-
dings. Hierdoor kon de overname alsnog worden doorgezet en konden 
de andere faciliteiten ten eigen nutte worden aangewend. 

Inzet blijft om net als PSA met behulp van die buitenlandse inzet ook 
de capaciteiten van Dubai Ports World in de komende 10 jaar verder 
te verdubbelen van ongeveer 10 miljoen TEU thans naar meer dan 20 
miljoen TEU in 2020. Daartoe heeft het inmiddels een Free Trade Zone 
ontwikkeld naast de Jebel Ali Port. Om haar internationaal netwerk uit 
te bouwen, heeft het verder sinds 2005 belangen opgebouwd in het 
Deurgangdock te Antwerpen en heeft het ook een optie op de bouw van 
een nieuwe DP-terminal op de 2e Maasvlakte Rotterdam. Anders dan  
Singapore ligt Dubai zelf echter op een minder strategische positie, net 
buiten de majeure maritieme routes, waardoor een optimale ontwikke-
ling van de thuishaven fragiel en nog steeds met vraagtekens omgeving 
blijft. Veel blijft hier afhankelijk van de blijvende investeringsbereidheid 
en daarmee feitelijk subsidie van Dubai Overheid.

Tokyo Bay Ports

Een vergelijkbare fysieke situatie, als Singapore en Dubai, kende ook Ja-
pan. Ook dit eiland kent nauwelijks grondstoffen en natuurlijke hulpbron-
nen en dient nog steeds voor bijna 60% van het benodigde voedsel, 
80% van de energie en 100% van het ijzererts te importeren (Koene 
2008). Ook hier werd na de industriële revolutie daarom al vroeg en 
eigenlijk als voorloper van Singapore begrepen dat men afhankelijk was 
van invoer, toegevoegde waarde bewerking en vervolgens uitvoer; en 
dat havens hierbij een prominente rol als draaischijf dienden te vervul-
len. Daardoor werd ook hier, net als oorspronkelijk in Singapore, er van 
uitgegaan dat havens geen winst hoefden te maken, maar feitelijk ge-
zien werden als cruciaal onderdeel van en facilitator voor het algemene 
economisch welzijn van de natie. Zij waren daarmee ook een belangrijk 
aandachtspunt voor de (nationale) overheid. 
Tegelijkertijd is hier echter ook een belangrijk institutioneel cultureel 
verschil, waarbij Japan in overeenstemming met het confucianisme 
al eeuwenlang gestructureerd wordt door een krachtige top-down 
aansturing, met veel ruimte voor zelfwerkzaamheid op de ‘werkvloer’ 
(Sorensen 2002, Boelens 2009). Op deze wijze is niet alleen de staats-
structuur, maar ook die van de zaibatsu en keiretsu (de grote industriële 
familieconglomeraten cq. de na-oorlogse geïntegreerde productieon-
dernemingen rondom banken) gestructureerd. Tegelijkertijd is in het ver-
lengde van de eeuwenoude stratificatie van samurai-boer-handwerker-
handelaar zelfs bij wet geregeld dat de overheid zich niet mag bemoeien 
met activiteiten die het bedrijfsleven net zo goed kan vervullen. Dit 
neemt niet weg dat tussen die publieke en private sector, via een sterke 
uitwisseling van personeel met het Ministerie van Internationale handel, 
Transport en Infrastructuur (MITI) en de Japanse Centrale Bank, evenals 
de financiële afhankelijkheden en sociaal-politieke onderdanigheid naar 
keizer en regering, ook sterke interrelaties bestaan.

Op deze wijze is hier het specifieke Japanse Tool-Port model ontstaan, 
die tot op de dag van vandaag opgeld doet. Door het MITI zijn naast 
zo’n kleine 1000 local ports en een ruime 100 major ports, 23 specially 
designated ports (top-down) aangewezen, van waaruit de internationale 
handel georganiseerd zou moet worden. Vanuit de centrale overheid, 
wordt samen met de prefectuur en de lokale overheid dan ook vooral 
in de ontwikkeling van deze havens geïnvesteerd. Hoewel vanwege 
verschuivingen in oriëntatie (van Atlantische handel naar intra-Aziatische 
handel) hier ook een accent verschuiving richting de westkust waar-
neembaar is, bevinden de belangrijkste daarvan zich nog altijd in de 
majeure metropolitane baaien van Tokyo, Osaka en Ise. Die van Tokyo 
zijn daarmee met zo’n 400.000 ton goederen overslag en 8 miljoen TEU 

22. De ASEAN-Pacific: Multi-functionele Toolports

Kaart 15: Bay of Tokyo
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containers nog steeds ruim de grootste (AAPA 2008). Tegelijkertijd wordt 
ook in die baaien vervolgens ook weer (top down) een sterke differenti-
atie aangebracht. Zo is in de Tokyo baai de haven van Tokyo Stad vooral 
op de import gericht, die van Yokohama op assemblage en export, Ka-
wasaki op de petrochemie, terwijl die van Chiba vooral als een industri-
ele haven kan worden aangemerkt. 

Tegelijkertijd vervullen de havens niet alleen een terminalfunctie, maar 
worden zij geacht ook een rol te spelen voor de opslag van de energie-
voorziening, afval, recycling, herontwikkeling, wonen, industrie, recre-
atie, visafslag, voedselvoorziening etc. (Stevens 1997). Daartoe zijn ook 
verschillende lokale Port and Harbour Bureau’s (PHB’s) werkzaam die 
verantwoordelijk zijn voor de planning, de eventuele bouw van nieuwe 
havenonderdelen, het beheren van de publieke ligplaatsen en de mar-
keting van de haven op specifieke onderdelen. De financiering daarvoor 
komt uit algemene havengelden, lease, maar ook uit algemene mid-
delen, gecontroleerd door Local Port Councils. Alle overige activiteiten 
(stuwadoring, transport & logistiek, opslag etc.) gebeurt door private on-
dernemingen en soms grote mondiaal opererende rederijen (zoals bijv. 
de Mitsui OSK Line). Dat typeert de Tool-Port karakteristiek van deze 
havens. Vanwege de nationale vervlechting tussen politiek, ambtenarij 
en de grote kereitsu, is die scheiding echter ook weer niet zo groot als 
wellicht in eerste instantie verwacht zou worden. Desondanks door de 
mondialisering (zoals bijv. de opname van MOL in de New World Allian-
ce) wordt die afstand wel steeds groter en worden gelet op de (relatieve) 
economische teruggang van Japan ook toenemende vraagtekens gezet 
bij het behoud van deze institutionele structuur. Niettemin garandeert 
het nog steeds een werkzame en ook sterk multi-functionele organisatie 
van havens met een hoge mate van (potentiële) mkb clustervorming en 
daarmee inovatiekracht. Het mogelijk maken van vernieuwingen botum-
up is hier echter nodig (Cybriwsky 1998).

In Europa worden de grootste havens – zoals Rotterdam, Antwerpen en 
Hamburg – vaak nog steeds als Landlordports getypeerd, in een meest 
klassieke Hanseatische vorm en zoals in de inleiding beschreven (van 
Hooydonk 1996). Schijn bedriegt bij nadere beschouwing.

Haven van Antwerpen

Al vanaf 1988 eerst in de vorm van een gemeentelijke regie, maar finaal 
sinds 1997 in de vorm van een zogenoemde ‘Gemeentelijk Autonoom 
Havenbedrijf Antwerpen’, is als één van de eerste in Europa in Ant-
werpen het gemeentelijk havenbedrijf verzelfstandigd. Dat autonoom 
havenbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van 
het openbaar en privaat havendomein, voor het innen van havengelden, 
voor het verstrekken van havengebonden diensten aan havengebruikers 
en voor de uitoefening van de bijzondere administratieve politie (Pee-
ters et al. 2001). Alle aandelen zijn weliswaar nog steeds in bezit van 
de gemeente, maar de havenautoriteit hoeft daarvoor sinds 1997 niet 
langer rechtstreeks verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad 
en heeft tegelijkertijd ook voldoende mandaat gekregen om steeds meer 
zelfstandig te opereren cq. een eigen kas op te houden. Tegelijkertijd 
ressorteert de haven van Antwerpen sinds de hervormingen in het Bel-
gisch staatssysteem van 1988 onder regie van het Vlaams gewest, die 
verantwoordelijk is voor de aanleg, instandhouding en het onderhoud 
van de maritieme toegangswegen, evenals voor de aanleg, instandhou-
ding en het onderhoud van de basisinfrastructuur. Daarenboven kan de 
Vlaamse overheid subsidies toekennen ter co-financiering van bepaalde 
investeringsprojecten in haveninterne basis- en uitrustinginfrastructuur 
(Peeters et al. 2001). Een efficiënte en directe relatie tussen het lokale 
havenbedrijf en de regionale overheid is hierbij via de Vlaamse Haven-
commissie gegarandeerd. 

Dit neemt niet weg dat toen de uitbreidingsruimte van de haven van 
Antwerpen op de rechter-Schelde oever eindig werd, men noodzake-
lijk was om nieuwe ruimte te zoeken op de linker-Schelde oever. Deze 
grond was echter geen eigendom van en lag ook niet in de territoriale 
bevoegdheid van de gemeente Antwerpen. Bovendien was het gelegen 
in een andere provincie dan die van Antwerpen, te weten de provincie 
Oost-Vlaanderen. Gegeven de territoriale gevoeligheden in België lag 
annexatie van deze gronden door de gemeente en provincie Antwer-
pen niet zomaar voor de hand. In de plaats daarvan is de Maatschappij 
voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerschelde 
oevergebied (verder kortweg de Maatschappij) opgericht, die over de 
bevoegdheid beschikt om onteigeningen door te voeren ‘ten behoeve 
van haveninstallaties en industriële vestigingen behorende bij die ha

23. De Europese Unie: Klassieke Landlord Ports?

Kaart 16: Antwerpen Haven
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Kaart 17: Feihfen Hamburg ven’. Voorts heeft het tot doel het grondbeleid voor dit deel van het ha-
vengebied, het industrialisatiebeleid en de fasering van verdere aanleg 
en beheer van dit deel van de Antwerpse haven verder uit te stippelen. 
Contracten met PSA en Dubai World over het gebruik van de haven 
worden feitelijk ook door deze Maatschappij gesloten. Daartoe is binnen 
de Maatschappij het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen 
weliswaar belangrijk aandeelhouder, meer deelt die bevoegdheden met 
het Vlaams Gewest, Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van 
het Land van Waas en de gemeenten Beveren en Zwijndrecht. Soms 
blijken planningprocessen hier bijzonder stroperig en ook weinig trans-
parant, dat op haar beurt weer verzet van de lokale belanghebbende 
oproept (zie o.a. dossier Doel).

Freihafen Hamburg

Anders ligt de situatie weer in Hamburg. Hier is de havenaanleg, -beheer 
en –exploitatie weliswaar altijd een verantwoordelijkheid geweest van de 
stadstaat Hamburg. Maar in tegenstelling tot andere havens in Europa 
ressorteerde het tot voor kort nauwelijks onder één algemeen havenbe-
drijf, maar was het havenbeheer en haar exploitatie ondergebracht bij 
verschillende ambtelijke diensten (zoals financiën, verkeer, economie 
etc.). Bovendien was de stadshaven een Freihafen en lag het buiten 
de BRD doanegrenzen. Dat had grote voordelen tbv de doorvoer en 
overslag. Dit neemt niet weg dat de planning, aanleg en promotie van de 
haven activiteiten waren van het algemeen bestuur (Stevens 1997). Aan-
gezien mondiale maritieme ontwikkelingen dit in toenemende mate on-
houdbaar maakten, is er onder (historisch) protest pas onlangs nog een 
einde gemaakt aan deze situatie. Sinds 1 oktober 2005 is de Hamburg 
Port Authority (HPA) opgericht, als een onafhankelijk publiek orgaan, die 
zonder tussenkomst van de Senaat over zijn eigen ontwikkeling en be-
heer kan besluiten. De HPA is eigenaar geworden van alle havengronden 
die tot voor kort nog eigendom waren van de stadstaat. Zij least deze 
aan de havengebruikers die verder hun eigen voorzieningen financieren. 
Verder is inmiddels het invloedrijke en strategische Amt für Strom- und 
Hafenbau in de HPA geïntegreerd en zijn de aan de haven gerelateerde 
delen van de economische, financiële en infrastructurele diensten van 
de Stadstaat in de HPA opgenomen. 

Dit neemt niet weg dat ook hier verdere uitbreiding van de haven van 
Hamburg binnen de HPA grenzen niet zondermeer gegarandeerd is en 
dat ook de HPA voor grootschalige investering in voor- en achterland 
afhankelijk is van de bereidheid van de Duitse Bund tot deelname. De 
HPA moet daarbij in toenemende mate concurreren met andere havens 
in de BRD, met name ook in Oost-Duitsland.

Keren we terug naar de situatie in en rond de Rotterdamse Haven dan 
kan geconstateerd worden dat deze nog het meeste gelijkt op de situ-
atie in Antwerpen (zij het dat de Port Authority of Rotterdam vooralsnog 
als enige beheer heeft over al haar gronden, zowel op de rechter- als 
linker Maasoever), evenals op die in Hamburg, zij het dat in Rotterdam 
niet langer de gemeente de enige aandeelhouder is, maar dit (voor 
1/3) deelt met de nationale overheid. Ondanks dat we inmiddels in 
een financiële en economische crisis aanbeland zijn, lijkt die nationale 
overheid – anders dan bijv. die van de Verenigde Arabische Emiraten of 
die van Singapore – minder geneigd een vergelijkbare entrepreneurial 
maritieme expansie- en investeringspolitiek te voeren als deze (stad)
staten. Tegelijkertijd kan geconstateerd worden dat, anders dan ten tijde 
van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Rotter-
dam nog verondersteld werd - te weten dat het Landlord haven model 
naar verwachting het generieke governance en haven aansturingsmodel 
model over de wereld zou worden (Van Krimpen 2000, Coeck 2006) 
- deze mondiale vergelijking van toonaangevende havens eerder een 
enorme differentiatie naar allerhande institutionele structuren te zien 
geeft. Eerder lijkt er sprake van een toenemende mate afhankelijk van 
de specifieke culturele setting (monopolistisch, afhankelijk, in concur-
rentieperspectief etc.), aanwezige leidende actoren en/of actor-net-
werkconstellaties (dominante overheden, transnational port operators, 
carriers, industrieën, investeerders etc.), evenals dedicated maritieme 
operaties, die ook op hun beurt in toenemende mate gedreven worden 
door het proces van ketenomkering, kostenreducties en efficiencyslagen 
in relatie tot een vraag- ipv aanbodlogistiek. Die operaties vragen op 
hun beurt dan ook om gedifferentieerde en dedicated aanlandpunten, 
met een scherp en toegespitst service niveau, in plaats van algemene, 
generieke faciliteiten. 

Sterker nog, ook de hiervoor beschreven ontwikkelingen in deel A 
en deel B, evenals de gewenste nieuwe kwaliteits-, milieu-, en ken-
nisontwikkelingen en beschreven kansen daartoe, geven aanleiding te 
constateren dat de productieprocessen en logistieke activiteiten in de 
haven van Rotterdam inmiddels zo gedifferentieerd zijn en in de nabije 
toekomst ook nog verder zullen worden, dat het niet langer volstaat om 
deze met één generiek havenmodel aan te sturen. Gegeven die activi-
teiten en geschetste kansen cq. mogelijke toekomstperspectieven is er 
eerder aanleiding te komen tot een meer gedifferentieerde institutionele 
setting en governance structuur, gebiedsgericht en veel meer precies 
aansluitend bij de activiteiten die aldaar (kunnen) plaatsvinden. De hier-
voor gegeven vergelijking en beschreven institutionele havenmodellen 
kunnen daarbij al leidraad fungeren. Dit zou dan kunnen plaatsvinden 
binnen een algemeen (inter)nationaal/lokaal regime, waarbinnen de Rot-

terdamse haven zich als open netwerk zowel richting het voor- als ach-
terland, evenals het zuidland (de Rijn/Maas/Schelde delta) manifesteert. 
Uitwerking van de inmiddels in eigendomstructuur aanwezige alliantie 
tussen de nationale en lokale overheid, ook in ruimtelijk-economiche 
strategische netwerkzin is daarvoor nodig. Daarbinnen kan op de onder-
scheiden deelgebieden van het haventerrein dan de volgende en meer 
geëigende actor-gerichte en institutioneel-organisatorische differentiatie 
plaatsvinden (zie kaart 18):

De Maasvlakten-Port Operating

De 1e en binnenkort 2e Maasvlakte zijn vanwege diepzee aanvoer-
routes, locatie en ontwikkelingsmogelijkheden de meest aangewezen 
om Rotterdam een hernieuwde prominente positie op de mondiale 
maritieme markt te geven. De strategie van DP Worlds en PSA zou hier 
richting gevend kunnen zijn. Uitbouw van de thuisbasis en het opbou-
wen van een internationaal netwerk met een home port operator of 
verleiding van een grote transnationale port operator tot lange termijn 
diepte-investeringen in de haven lijken daartoe de meest aangewezen 
weg. Aangezien de eerste optie geen mogelijkheid meer is, lijkt vooral 
de tweede optie hier aan de orde. Vooral Hutchison/ECT en mogelijk 
APM komen hier dan ter sprake, aangezien beide al over een stronghold 
in de Rotterdamse haven beschikken. Voor Hutchison gaat het er dan 
om dat de haven van Rotterdam potentieel de eerste Hub van Europa 
gaat worden, terwijl APM vooralsnog eerder een decentrale koers lijkt te 
volgen (overal een dedicated terminal), mogelijk mede in het verlengde 
van de (verdeel en heers) strategie van haar moeder maatschappij A.P. 
Möller-Maersk. Daarnaast geeft Dubai Port World aan geïnteresseerd te 
zijn in de locatie, maar die interesse is mogelijk minder perspectiefrijk 
aangezien DP Worlds ook al een ‘stronghold’ in Antwerpen heeft. Aan 
de andere kant is de thuisbasis van DP Worlds – zoals aangegeven 
fragiel – en mogelijk weinig duurzaam vanwege de afhankelijkheid van 
één man, i.c. de Sheikh. Niettemin in alle gevallen gaat het hier om het 
verleiden van deze grote port-operators tot langdurige contracten en 
het zoveel mogelijke vrijlaten en garanderen van een eigen zelfstandige 
exploitatie van die operators op locatie. Conform het Singapore model 
zou alleen het garanderen van een adequate maritieme dienstverlening 
en het gericht faciliteren van spin-off en toegevoegde waarde in het ach-
terland hier dan een belangrijke taak voor het havenbedrijf kunnen zijn. 
In plaats van het Landlord model is hier dan vooral het model van een 
(achterland)facilitator aan de orde, waarbij inderdaad ook sprake kan zijn 
van het beheer van de achterlandverbindingen en majeure goederenten-
takels to ver in het achterland.

24. Governance: pleidooi voor een gedifferentieerde aanpak
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Europoort/Botlek/Vondelingenplaat-Cosourcing-siting (short/long) 

Op de Europoort/Botlek/Vondelingeplaats zijn thans grote opslagterrei-
nen aanwezig van bijvoorbeeld VOPAK, Shell, Team, BP en MET, naast 
de aanwezige raffinaderijen en basischemie. Vooral in dit gebied zijn 
meer dan elders in het Rotterdamse haventerrein rest- en braakliggende 
terreinen aanwezig. Daarnaast wordt de Europoort aan de noordzijde 
uitstekend ontsloten met diepzeevaart routes en aan de zuidzijde via 
het Hartelkanaal en de Dintelhaven voor de binnenvaart. Juist hier lijken 
dan ook de meeste kansen aanwezig om te komen tot co-siting, met 
bijvoorbeeld de hiervoor beschreven kansen voor de toepassing en inzet 
van bijvoorbeeld algenkweek. Tussen de tankopslag door en mogelijk 
op braakliggende terreinen cq. boven de leidingstraat, kan de beschi-

bare ruimte mogelijk effectiever aangewend worden voor algenteelt of 
andere vormen van bio-energieproductie. Waar nodig kan toe/afvoer van 
grondstoffen zowel overzee, als vanuit het achterland in voldoende mate 
gegarandeerd worden. Op hun beurt kan deze bio-energieproductie vol-
doende energie toeleveren aan de ter plekke aanwezige bedrijven zodat 
hier een zelfvoorzienend systeem ontstaat. Surplus energie kan op deze 
plek voorts geleverd worden aan het beschikbare net en de aanwezige 
pijpleidingen richting achterland en luchthavens.

Daarnaast kan mogelijk nabij of op (eventueel te herstructureren) raffi-
naderijen (bijv. die van Q8, Shell of BP) mogelijk nieuwe kansen uitgenut 
worden voor Osmose, in combinatie met eventueel te ontwikkelen facili-
teiten in de Zeeuwse en Zuidhollandse Delta. Uitbouw van het 

Kaart 18: Overzicht opties gedifferentieerde governance structuur Rotterdamse Haven

energetisch vermogen, evenals uitbouw van mogelijk hoogwaardige life-
sciences, teeltonderzoek en kleinschalige farmacie aan de noordrand 
van Oostvoorne zou daarbij mogelijk ook aan de orde kunnen zijn.

Om dit te bereiken is het gewenst dat het Havenbedrijf zich in plaats van 
Landlord, vooral ook als initiator en mediator opstelt tussen mogelijk 
betrokken energie vragers (RWE, Vattenfall, Shiphol etc.), foodonderne-
mers, geneesmiddelen industrie en landaanbieders (VOPAK, Shell, Team 
etc.). Het vergt de inrichting van een bredere mutlfifunctionele organisa-
tie die elders nog nauwelijks aanwezig is, maar dan wel toonaangevend 
voor de rest van de maritieme wereld kan worden.

Eem/Waalhaven-Coflowing

Naast majeure en grote ruimte gebruikers als ECT en RST, worden deze 
havenlocaties nog gebruikt door (soms (ver)oude(rde) metaal, scheeps-
bouw of scheepsbouwreparatiebedrijven, evenals afvalverwerkingsin-
richtingen als AVR, Rijnmond, AVRAM, Maastank etc. Mede daarom en 
onder invloed van de nieuwe streefbeelden van haven en stad staan de 
Eem-/Waalhaven thans aan de vooravond van en majeure herstructure-
ring. Voor de Waalhaven betreft dat de omzetting richting een meer op 
de stedelijke setting aansluitende haveneconomie. Daarover verderop 
meer. Voor de Eemhaven kan een mogelijke verdere concentratie van 
de containerlogistiek op de Maasvlakten en de omschakeling naar een 
binnenvaart terminal gepaard gaan met een verdere verdichting van 
haven activiteiten en het vrijkomen van beschikbare ruimte op lokatie 
(bijv. van ECT en RST). Vanwege de structuur van het gebied, nabijgele-
gen railterminal, aanwezige en/of potentiële actor-netwerk constellaties 
(met de logistieke en wellicht ook de creatieve sector in de Waalhaven 
en het Distripark Eeemhaven) zijn hier – naast de ombouw tot bin-
nenvaartterminal – mogelijk perspectiefrijke (f)actoren aanwezig om te 
komen tot een verdere invulling van de hiervoor beschreven kansen 
op het gebied van hoogwaardige en vernieuwende recycling. De lege 
retourstromen van de logistieke sector zouden daartoe dan effectiever 
benut dienen te worden. Het inbrengen van een nieuwe leading speler of 
de reorganisatie/concentratie en het interesse kweken bij de bestaande, 
nog verspreid opererende recyclig activiteiten in de Roterdamse haven 
is daartoe nodig. Mogelijk kan dit perspectief ook een koppeling krijgen, 
met het noordelijk gelegen rechtermaasoever gebied van Wilton en 
Wilheminahaven, waar het daar gelegen ijzer- en staalcluster mogelijk 
tevens verbonden zou kunnen worden in dit perspectief (recycling van 
oud staal en ijzer).

Net als bij de Botlek/Europoort/Vondelingeplaats is hier nog nader 
onderzoek, acquisitie en structuurversterking nodig. Mogelijke uitkomst 
zou kunnen zijn dat juist hier het eerder genoemde Mainport manager 
model het meest treffend is.

Waal/Eemhaven-City Harbouring

Rotterdam City-Harbour (Stadshavens) is vanwege de aanwezige po-
tentiële concentratie van actoren in de tripple O (Onderwijs-Onderwijs-
Overheid in zowel een haven als stedelijke setting) dé locatie al waar de 
ambitie van het havenbedrijf Rotterdam, om een kennis-, innovatieve 
en milieuhaven te worden, waar te maken is. Bij monde van diverse 
betrokken partijen dreigt er op de locatie evenwel ‘landje pik’ en ‘afba-
kening van functies’ waardoor de beoogde vernieuwing en innovatie 
niet of onvoldoende tot stand komt (verscheidene interviews 208/2009). 
Verschillende partijen, zowel van de haven als de stedelijke economie, 
evenals zowel van de zijde van de betrokken overheden, ondernemers 
en onderwijsinstellingen neigen er naar ieder voor zich de eigen winst-
maximalisatie na te streven. Daardoor is het gevaar niet denkbeeldig 
dat stadshavens een volgende gebruikelijke transformatie wordt van 
haven tot stad, zonder de beoogde onderlinge meerwaarde te bereiken 
(zoals wel in Japanse havens aanwezig is). In vergelijking en conform 
dat Japanse havenmodel, zou hier wellicht ook een meer strakke regie 
op hoofdlijnen gewenst zijn, waarbij de havenautoriteit op onderdelen 
als partner ook bottum-up in specifieke onderdelen participeert. Binnen 
dat kader en met de havenautoriteit kunnen andere partners gezamenlijk 
en projectgewijs stadshavens stap voor stap uitbreiden, al naar gelang 
behoefte en mogelijk gewijzigde omstandigheden. Conform dat model 
zijn ook nieuwe bevoegdheden nodig, evenals aanvullende expertise die 
desnoods van de gemeente of elders door het Havenbedrijf ingehuurd 
kan worden.
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Rechtermaasoever-EDBR-R&D taskforce

De locaties op de rechtermaasoever, mogelijk met uitzondering van de 
hiervoor genoemde, zullen in de komende jaren veel nadrukkelijker op-
genomen worden in de urban fabric. Daarnaast hebben enkele locaties 
in Vierhavens en Deltaweg/Wilhelminahaven Vlaardingen de potentie 
om in combinatie met de TU Delft, Erasmus Universiteit en RSD verder 
uitgebouwd te worden op research & development functies op het ge-
beid van food, health en climate. Een EDBR- taskforce zou daarbij een 
aangewezen model kunnen zijn, waarbij deze potenties niet alleen met 
de betrokken stakeholders verder worden uitgewerkt, maar ook de mo-
gelijk spin-off naar de haven verder wordt onderzocht en gestimuleerd 
in onderlinge overeenkomstig een actor-relationele benadering (Boelens 
2009). Garantiestelling en beschikbaarheid van de gronden dient hierbij 
door de (hogere) overheid gegarandeerd te worden

Hoewel de nieuwe, meer zelfstandige structuur van het havenbedrijf 
Rotterdam nog slechts vijf jaar bestaat, is er gelet op de mondiale 
ontwikkelingen, de hierboven gegeven haven vergelijking, evenals de 
geschetste gedifferentieerde dynamiek en mogelijke kansen in deel A en 
deel B, aanleiding te bezien of die setting voldoende is om de promi-
nente positie van de haven ook op termijn te garanderen. Die mondiale 
trends en lokaal/regionale kansen geven eerder aanleiding te komen 
tot zowel een institutionele upscaling, als downscaling om daarmee 
opnieuw de Rotterdamse haven als toonaangevend, innovatief, duur-
zaam en ‘most-preferred’ (ipv als één van de vele hubs en gateways) te 
kunnen positioneren.

Upscaling heeft dan niet alleen te maken met de inmiddels gewijzigde 
eigendomstructuur van de Rotterdamse haven (naast de gemeente, is 
de haven thans ook voor 1/3 in bezit van de nationale overheid), maar 
ook met de inmiddels breed gedragen constatering dat het Havencom-
plex een integraal onderdeel is van een groter maritiem, logistiek, haven-
industrieel en (potentieel) havenenergetisch netwerk. In dat licht moeten 
we dan ook het recente kabinetsbesluit zien om een visie te ontwikkelen 
over de onderlinge relaties en interacties van de Nederlandse havens, 
mogelijke verdere verzelfstandiging en de samenwerking tussen die 
havens op basis daarvan te bevorderen. Maar dan zal het Rijk niet alleen 
de middelen, maar ook de bevoegdheden daartoe ook meer en meer 
beschikbaar moeten stellen, terwijl het hier dan op afstand, als majeure 
aandeelhouder, nog steeds kan sturen. Meer dan met bijvoorbeeld de 
Eemhaven en Delfzijl, lijkt dat echter voor Rotterdam eerder aan de orde 
met de havens in de Rijn-Maas-Schelde Delta, dwz naast Amsterdam, 
Vlissingen en Terneuzen, vooral ook met de Vlaamse havens. In dat licht 
moeten we dan ook de recente stelling van Hans Smits (CEO RPA) zien 
dat verdere samenwerking met de Zeeuwse havens alleen zin heeft bij 
een verdere gemeenschappelijke strategie en besluitvorming, evenals 
de MIRT Verkenning die thans de corridor Antwerpen-Rotterdam tot 
onderwerp van aandacht heeft. Uitbreiding van die verkenning naar ook 
de institutionele voorwaarden en organisaties (zoals in het verlengde van 
de verkenning van de Havenalliantie Rotterdam-Amsterdam) is daarbij 
gewenst. Want alleen op die manier kunnen de Eurodelta-havens – in 
combinatie met hun inlandterminals en distributiepunten – niet alleen ten 
opzichte van de mondiale rederij-allianties en Global World Port opera-
tors als een krachtig havencomplex en vooraanstaand haven netwerk 
worden neergezet. Tegelijkertijd kan daarbij dan mogelijk gekomen wor-
den tot een betere afstemming van de goederenstromen, uitbouw van 
aanwezige specialisaties en unique selling points, alsmede een betere 
(wederzijdse) benutting van de beschikbare infrastructuur. Opbouw van 
een dergelijk haven-alliantie-netwerk aan Nederlandse zijde (mogelijk 

mede in vergelijking tot de reeds aanwezige opzet aan Vlaamse zijde) 
zou dan een eerste stap kunnen zijn. Afstemming en integratie met de 
Vlaamse collega’s is mogelijk dan op termijn een tweede stap; voorbij de 
Westerscheldeproblematiek

Downscaling heeft dan te maken met een veel meer gebieds- en 
themagerichte aansluiting van zowel de organisatie, als het verdien-
model van het havenbedrijf, bij de dynamiek en kansen die zich binnen 
de onderscheiden deelgebieden en deelprocessen manifesteren. Op 
onderdelen, bijvoorbeeld op het gebied van het manager model, r&d en 
stadshavens, kan worden gekomen tot een verder integratie met meer 
structuur- en ontwikkelingsgerichte lichamen als het EDBR en OBR. 
Op andere onderdelen zijn juist weer specifieke business units van het 
Havenbedrijf gewenst die specifiek, naar de betreffende dynamiek of 
ontwikkelingskansen zijn gemodelleerd. Teneinde daarbij uiteindelijk 
en in laatste instantie ook afgerekend te (kunnen) worden op de daarbij 
horende incentives, zou dan ook het generieke verdienmodel van het 
Havenbedrijf nader afgewogen kunnen worden en/of meer specifiek 
gemodelleerd. Naast de traditionele en generieke financiële incentives 
op het gebied van haven- en kade gelden, landlease en bijdrage aan de 
maritieme dienstverlening – die vooral kwantitatief en goederenstroom 
bevorderend werken – kan hierbij op de hiervoor beschreven institu-
tionele deelgebieden dan wellicht ook en vooral gedacht worden aan 
kwaliteit bevorderende incentives, waaronder:
• bij Port-operating: uitonderhandeling van de langlopende gebruikers-
contracten, zelffinanciering van de portfacilities, eventueel zo mogelijk 
met meefinanciering in dedicated achterlandverbindingen (met aanlig-
gende (verwerkings)services);
• bij Co-siting: reductie van de land-lease rate bij meer efficiënt ruimte 
gebruik, in combinatie met de afroming van de surplus-value van de 
beoogde co-siting
• bij Co-sourcing.: winstmaximalisatie van de voorgestelde  pre-
financiering en de eventuele inzet van risico-dragende investeringen bij 
innovaties.
• bij Co-flowing: heffingen versus bijdragen bij de beladingsgraad van 
heen- en retourstromen
• bij City-harbouring: de mogelijkheid van de incassering van gebieds-
gerichte belastingen, zoals gebruikers- en ondernemingsbelastingen ipv 
dat dit door de gemeentelijke overheid geschiedt
• bij R&D taskforcing: contract-incentives voor open-source innovaties, 
zoals bijv. bij Natlab Philips.

25. Derde tussenconclusies: De materiële gevolgen
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DEEL D: Conclusies
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De Havenstad Rotterdam is toe aan een ‘up-date’, waarbij bestaande 
kwaliteiten worden vernieuwd en worden aangevuld met nieuwe kwali-
teiten. Vernieuwing van bestaande kwaliteiten kan worden opgevat als 
een evolutionair proces dat verschillende verschijningsvormen kent.  Zo 
hebben diverse auteurs de historische ontwikkeling van de haven inge-
deeld in fasen. Van Laar (2000) gebruikt typeringen voor de stad Rot-
terdam als koopmanstad, industriestad en cultuurstad en voor de haven 
als stapelmarkt, transitohaven en logisitieke hub (mainport). Meyer 
(1997) heeft het over stapelhaven, transitohaven, industriële haven en 
distributiehaven. Het evolutionaire punt is dat de economisch functio-
nele structuur van de havenstad Rotterdam in het verleden steeds een 
aanpassing laat zien aan veranderingen van markten en instituties waar-
mee de havenstad te maken heeft. Daarom vinden er in de havenstad 
steeds andere activiteiten door steeds andere actoren plaats. En met 
de veranderende gebruikers in de havenstad verandert ook de inrichting 
en invulling van de ruimte (co-evolutie). De rode draad van dit rapport 
is dat de absorptiecapaciteit van de havenstad Rotterdam om zich aan 
te passen aan nieuwe marktomstandigheden is afgenomen. Om in de 
toekomst weer succesvol te zijn moet deze capaciteit  weer worden 
vergroot. Dit is niet alleen een kwestie van ruimtelijke uitbreiding en 
transformaties, maar vergt bovenal nieuwe institutionele arrangementen. 
Vandaar dat we dit rapport de titel ’Voorbij de lock-in’ hebben gegeven.   

Economische evolutie betekent selectieve dynamiek. Niet op grond 
van een ‘grand design’ of centrale planningsideologie, maar vanuit een 
geleidelijk proces van aanpassen en vernieuwen.  De kern van de evolu-
tionaire gedachte in de stedelijke economie is dat niet de ruimtelijke in-
richting van de stad bepalend is voor economisch succes (of de concur-
rentiekracht van de stad), maar de manier waarop economische actoren 
(bedrijven) zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. 
De evolutionaire economie hecht bij de verklaring van economisch suc-
ces vooral waarde aan de door middel van co-evolutie door actoren te 
beïnvloeden contexten. Context en gedrag staan in een voortdurend 
veranderende wisselwerking tot elkaar met economische ontwikkeling 
als uitkomst. In dit rapport hanteren we daarom een relationeel, actor-
gericht ontwikkelingsperspectief, waarbij actoren, instituties en ontwik-
kelingsstrategieën naadloos op elkaar moeten worden afgestemd. Om 
een effectieve dubbelstrategie voor de havenstad Rotterdam te voeren, 
namelijk om enerzijds een blijvende kwantitatief vooraanstaande markt-
positie in de mondiale scheepvaart te behouden en om anderzijds een 
veelzijdige en kennisintensieve kwaliteitshaven te worden, zal volgens 
ons de institutionele setting en governance structuur in de Havenstad 
Rotterdam moeten veranderen. De huidige setting en structuur is te 
weinig gedifferentieerd en gaat te veel uit van aansturing door de over-

heid of aan de overheid gerelateerde instellingen. Dit ‘Landlord model’ 
doet de aangegeven evolutionar economische ontwikkeling van de 
havenstad geen recht. Juist vanwege de genoemde dubbeldoelstel-
ling zal de oplossing gezocht moeten worden in zowel ‘upscaling’ als 
‘downscaling’ van de governance structuur. Bij ‘upscaling’ gaat om het 
samen met havengebruikers ontwikkelen van een gemeenschappelijke 
strategie voor de Rijn-Maas-Schelde delta. Maar ook hier is strategie al-
leen niet genoeg; zo’n strategie valt of staat bij uitvoering. Een effectieve 
actor-netwerk constellatie met alle beslissende ‘leading firms’ vormt een 
essentiële stap in deze richting. Bij de ‘downscaling’ zal een staalkaart 
moeten worden gemaakt van gebieds- en themaspecifieke strategieën. 
We geven in dit rapport aan de hand van buitenlandse voorbeelden hoe 
dit in de haven van Rotterdam kan worden gerealiseerd (deel C). Daar 
hoort volgens ons een nieuwe governamce structuur bij die niet alleen 
gericht is op het genereren van inkomsten, maar vooral op ‘incentives’ 
die bedoeld zijn om de gewenste veelzijdige kwaliteiten te realiseren.        
 
In dit rapport is weliswaar met individuele actoren gesproken, maar de 
meeste verzamelde kennis heeft betrekking op populaties van bedrij-
ven in deelgebieden van de haven. Het doel is om de veranderingen in 
omvang en samenstelling van deze populaties en locaties te duiden in 
evolutionaire zin. Leidende gedachte is dat de concurrentie op markten 
en de aanwending van instituties uiteindelijk bepalen welke bedrijven 
waar succesvol zijn of roemloos ten onder gaan. De gegeven fasering in 
de historische ontwikkeling van de havenstad Rotterdam is uitkomst van 
dit op zich autonome proces. Het effect is in ieder geval dat de samen-
stelling van bedrijvenpopulaties in de veranderd. Dit gebeurt via overer-
ving van bepaalde competenties of routines; namelijk die competenties 
en routines die het best passen bij de veranderende markt, institutionele 
en ruimtelijke omstandigheden. Overerving in economische zin betekent 
dat via leerprocessen deze competenties en routines worden doorgege-
ven binnen en tussen bedrijven. Mutaties ontstaan als gevolg van doel-
bewuste innovaties in de bedrijven en de komst van nieuwe bedrijven. 
Hierin liggen de belangrijkste vernieuwingsimpulsen van de haven. 

Door dit alles verandert geleidelijk de variatie van de bedrijvenpopulatie. 
Dit algemene proces van economische evolutie heeft in de Rotterdamse 
haven een specifieke invulling. Enerzijds omdat ook in de economische 
evolutie de dynamiek geënt is op wat al eerder is ontstaan (padafhan-
kelijkheid) en anderzijds op de veranderingen in markten, instituties en 
ruimte,. Van Klink (1995) heeft de marktdynamiek beschreven in termen 
van schaalvergroting: van havenplaats naar havenregio naar haven-
netwerk. We hebben deze lijn van redeneren doorgetrokken door te 
wijzen op de effecten hiervan op de variatie van de havenpopulatie. De 

26. Naar actor-netwerkassociaties met meerwaarde
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opkomst van ‘Transnational Terminal Operaters’ die de beschikking heb-
ben over ‘dedicated terminals’ beheerst steeds meer de internationale 
transportmarkt over zee. Deze operators, groot geworden door fusies 
en overnames, sluiten bovendien strategische allianties en domineren 
zodoende de wereldwijde containermarkt. Deze operators dicteren meer 
dan de havenautoriteiten de vervoersprestatie van de haven. De inter-
nationale concurrentiepositie van de haven is op deze markt dan ook 
steeds minder het rechtstreekse resultaat van de ‘basic and advanced 
factors’ van de haven (bijvoorbeeld de ligging aan diep water en ten 
opzichte van het Europese achterland) maar veel meer van de manier 
waarop de haven flexibel inspeelt op de strategische keuzes die deze 
operators maken. Hier ontstaan nieuwe afhankelijkheden.  

Hoewel anders van aard vinden soortgelijke processen plaats in de voor 
Rotterdam traditioneel belangrijke (petro)chemische markt. De grote 
oliemaatschappijen en chemie concerns hebben een steeds krachtiger 
greep op de markt, maar ook hier is de ‘natuurlijke’ vestigingsplaats van 
de haven aan erosie onderhevig. Het locatievoordeel van de interna-
tionale aanvoer van grondstoffen gaat weliswaar nog steeds op, maar 
steeds meer (petro)chemische) installaties worden gebouwd bij de vind-
plaatsen van de grondstoffen zelf. Naast raffinage en basischemie geldt 
dit ook voor de daaraan gerelateerde fijnchemie. Vanwege de toegeno-
men mogelijkheden om kleinschalig te produceren ontwikkelt deze zich 
steeds vaker in de nabijheid van de belangrijkste afzetmarkten zelf . In 
verband met de ‘verzonken kosten’ is de verplaatsingsdynamiek in deze 
sector tot nu toe gering. Wel neemt de werkgelegenheid steeds meer af 
in verband met productiviteitsverhogende investeringen. Bovendien is 
het van belang dat de (naoorlogse) investeringen in de (petro)chemische 
activiteiten inmiddels van meer dan vijftig jaar gelden dateren. De haven 
van Rotterdam dreigt hierdoor als vestigingsplaats voor de (petro)chemi-
sche industrie ‘tussen het wal en het schip te geraken’.

Hoewel logistiek, distributie en industrie nog steeds de gezichtbepa-
lende economische activiteiten zijn in de Rotterdamse haven blijkt de 
bedrijvenpopulatie een toenemende variatie te vertonen (deel A). De 
Rotterdamse haven is in feite al een veelzijdige haven met een groei-
end aantal dienstverlenende bedrijven en een meerderheid aan kleine 
bedrijven (minder dan 10 werknemers). De dynamiek van de bedrijvig-
heid komt ook tot uiting in de constatering dat in een periode van 25 
jaar 80% van de bedrijven niet meer op dezelfde locatie is te vinden. De 
variatie van bedrijvigheid is door dit alles enorm toegenomen. Variatie 
is in potentie een belangrijke evolutionaire kwaliteit, maar dan moet de 
variatie aan competenties wel een basis zijn voor gezamenlijke leerpro-
cessen. Deze op ontwikkeling van innovatie en kennis gerichte  netwerk-

vorming komt echter niet echt van de grond. Dit geldt zowel voor de on-
derlinge samenwerking binnen de Rotterdamse haven (‘local buzz’) als 
het doorgeven van kennis via externe netwerken (‘global pipelines’). De 
veelzijdige Rotterdamse haven is daarom zeker geen kennishaven. Ook 
daarom kampt de haven met een ‘lock-in’. Sterker nog, we constateren 
vooralsnog een omgekeerde ontwikkeling, waarbij de haveneconomie 
steeds meer gefragmenteerd raakt en elke sector zich terugtrekt op de 
eigen deelbelangen. Dit ondermijnt de collectieve innovatiekracht. 

Dit wordt geïllustreerd in deel B waarin we op zoek zijn gegaan naar 
vernieuwingsimpulsen in de haven. We hebben die gezocht in proces-
sen als co-siting, co-sourcing en co-flowing; respectievelijk het fysiek, 
functioneel of in netwerken samenbrengen van bedrijfsactiviteiten. Bin-
nen de vijf geselecteerde sectoren (chemie, voedsel, recycling, logistiek 
en energie) bleken deze processen nauwelijks aanknopingspunten te 
bieden, zij het nog het meest in de sector energie. Daarom is gekeken 
naar de kansrijkheid van diagonale relaties tussen deze sectoren. Hierbij 
blijkt co-siting op basis van het kweken van algen (voedsel-chemie-
gezondheid) en osmose (water-energie), co-sourcing op basis van 
biobrandstof (voedsel-enrgie) en co-flowing op basis van retourladingen 
(logistiek-recycling) nog de meeste kansen te bieden om de gewenste 
vernieuwingsimpulsen te genereren.

Hiermee zijn enkele velden aangegeven waarin met een redelijke kans 
op succes verder gezocht kan worden naar het doorbreken van de hui-
dige lock-in van de Rotterdamse haven. Daarnaast zal de oplossing ook 
gezocht moeten worden in het hernieuwd verbinden van de kwaliteiten 
van de haven en de stad. Wie de economische toekomst van de haven-
stad Rotterdam wil laten afhangen van alleen het via woningbouw langs 
de oevers van de Maas weer terugbrengen van de middenklasse en de 
culturele elite in de stad, miskent de padafhankelijkheid van de Rotter-
damse economische geschiedenis. Die geschiedenis is verbonden met 
de benutting van het water, niet zo zeer met de beleving van het water. 
Als beleving een belangrijk punt wordt dan kan men eerder denken aan 
het verhogen van de verblijfskwaliteit van de haven ter onderstreping 
van de ‘asset’ die de haven altijd voor Rotterdam is geweest. Niet alleen 
de eigen bevolking maar ook toeristen en buitenlandse bedrijven laten 
zich bij hun keuze voor Rotterdam door dit beeld leiden.
Maar belangrijker dan beelden en woorden gaat het om daden. De over-
heid in Rotterdam doet er daarbij echter goed aan de maakbaarheidfilo-
sofie van plannen achter zich te laten. Een bondige en heldere strategie 
is voldoende waarbij men duurzaamheid in meerledige zin (zie hoofdstuk 
17) als centrale beleidsdoelstelling kiest. Deze strategie moet dan wor-
den uitgewerkt in actor-netwerk associaties met kans op meerwaarde. 
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