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Geachte leden van de Staten, 

Met stijgende verbazing zie ik deze gemeenschappelijke visie tussen
Duitsland en Nederland. Blijkbaar bestaan de Groninger Havens niet
waarvan u mede-eigenaar bent in een aantal gevallen. Waarbij iets
opviel van de houding van de provincie Groningen; blijkbaar alleen oog
voor de personentreinen, maar geen oog voor hoogwaardig duurzaam
spoor goederenvervoer vanuit zowel Delfzijl als de Eemshaven. Want
een behoorlijk percentage van de gevestigde industrie krijgt haar
aanvoer over de weg vanuit Europa en verlaat ook via de weg weer
naar heel Europa. 

Welke maatregelen verlangt u van uw bestuurders om het tij te keren
om met een gemeenschappelijke Noord-Nederland te komen voor
hoogwaardige transport & logistiek tot 2040 of 2050? 

Hoop dat de bijlagen u inspireren voor het nemen van actie op de
bestuurlijk verslonsde dossier de afgelopen jaren. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger 
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Joint Declaration of Intent (DoI)


on the cooperation in promoting rail freight operations


9 April 2019


The Netherlands and Germany have a strong economic relationship. For this it is necessary to have
good traffic connections between both countries and in connection with other destinations. For
sustainability reasons and in particular for the achievement of the climate objectives, transport
connections should be ensured preferably by environmentally friendly modes of transport like rail
freight. Rail freight has high potential in the Netherlands and Germany and all European economies.
The transport market study by RFC RALP, which was published on 5 March 2019, illustrates the
importance of rail freight between Germany and the Netherlands. Namely between the Netherlands
and Germany 29.7 million net tonnes are transported by rail, which represent 48% of the road freight
volume. Moreover rail freight delivers a rapidly growing share in transport of high value products
from/to Asia (China).


The Netherlands and Germany have long standing mechanisms of cooperation in the railway sector.
The signatories note the need of continued efforts in the existing cooperation in infrastructure
measures planning, e.g. recent initiatives for 740-m train infrastructures, the 3rd track Emmerich-
Oberhausen, the Brabant and Bentheim routes, ERTMS and ETCS deployment coordination in the EU
deployment framework. Also the Netherlands and Germany cooperate with other Member States in
the European Rail Freight Corridors and support the ongoing activities especially in the Rhine-Alpine
corridor from Rotterdam to Genoa (RALP), the North Sea Baltic and North Sea Mediterranean
corridor and Scandinavian Med corridor. Reference is made to the Dutch – German Joint Declaration
of Intent on cooperation in pursuit of the realization of the trans-European network of 13 February
2015. The signatories intend to build on the momentum under the Rotterdam Ministerial Declaration
and Sector Statement on Boosting Rail Freight dated 21 June 2016, take note of the Vienna
declaration of the Austrian EU-Presidency of 6 December 2018 and the expertise of the EU Rail
Agency (ERA).


The signatories already cooperate in the reduction of noise levels in rail freight and agree on the
need for fostering the attractiveness of the rail sector. They recognize the importance of exploring
market opportunities for the single wagon industry as a contribution to increasing the share of rail
freight in the modal split.


The signatories support the development of rail freight into an essential part of future logistics chains
that contribute to multimodal transport by implementing innovative production methods, innovative
rolling stock and seamless data interfaces between all actors with a view to better efficiency.
Additionally, many initiatives in both countries are taken by the logistics sector to streamline
operational procedures in the logistic chain.


Considering the climate challenge and the fact that rail freight has extremely low CO2 emission per
ton carried and that rail freight must therefore play an increasing role in transport, the German and
Dutch signatories of this DoI intend to bundle their efforts for boosting rail freight and increasing the
share of rail freight in the modal split substantially. Important initiatives for that are the two national
rail freight masterplans which were made together with the rail freight business sector.
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In addition to existing and above mentioned ongoing cooperation projects, this DoI will extend and
intensify the exchange and common development of rail freight. The intensified cooperation is based
on the national rail freight masterplans and will focus on the following areas of activities:


1. Operations resilience / Enhanced efficiency of network utilization ..............................................5


2. Digitalisation and automation .....................................................................................................5


3. Interoperability and harmonisation .............................................................................................6


4. Multimodality .............................................................................................................................6


5. Financing and cooperation on national and EU levels ..................................................................7


For each area of activities, the signatories of this DoI have identified specific measures that will be
pursued jointly by administrations and industry on the basis of this DoI. The progress on the activities
will be monitored on a yearly basis by a high-level group under the chairmanship of the State
Secretaries of both ministries. The high-level group will be prepared by a standing working group of
representatives from the signatories. The working group will cooperate intensively and develop
common initiatives which may include studies and pilot actions. It will foster the exchange of views
on policy options and the sharing of information on recently completed, ongoing and planned
research and development actions that lead to practical benefits for rail freight. The State Secretaries
highly welcome the support to the DoI by the business community on both sides and their active
participation.


The signatories intend to start the implementation of this DoI with the activities listed in the Annex.
Immediate actions will be taken on:


1. Development of rail freight based on technological innovations e.g. with cross-border test
field of automated driving of trains, the use of digital automated coupling system,
standardized automated freight train operation in terminals or on industrial networks and
automated brake testing.


2. Joint expert group on funding of rolling stock investment with a view to i.e. an EU scheme for
facilitating investment in ERTMS OBU’s and other data interfaces as well as the migration of
digital automated coupling with a view to possible extension to other EU Member States and
with the aim to conceive an EU funding scheme facilitating these investments.


3. Accelerate the start of 740 m trains on cross-border routes by exploiting interoperable
digitalised planning tools, streamlining of operational procedures and benefitting from
infrastructure developments in cooperation with the existing infrastructure working group.
The infrastructure managers will continue safeguarding freight traffic operations on all
available cross border routes linking origins to destinations as well as common network
resilience management (contingency in terms of quality and quantity of train paths and
scheduled adequate sidings capacity). The safeguarding gives special attention to traffic
during construction works (ABS46/2).


4. Contingency management in case of sincere disturbances in the logistic chain including the
occurrence of extreme water levels in the Rhine.
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Signed in Berlin on 9 April 2019 in the English language.


For the Federal Ministry of Transport and Digital
Infrastructure of the Federal Republic of Germany


Enak Ferlemann
State Secretary


For the Ministry of Infrastructure and Water
Management of the Kingdom of the Netherlands


Stientje van Veldhoven
State Secretary


Industry representatives in support of this DoI and committed to participating in the activities listed
in the Annex:


Dirk Flege
CEO Allianz pro Schiene e.V.


Steven Lak
Chairman Rail Freight Table / evofenedex


Hans-Joachim Welsch
Member of the Executive Board Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI) e.V.


Pieter van Tongeren
Director Outbound Logistics Supply Chain Tata Steel
Europe


Dr. Roland Bosch
CEO DB Cargo AG


Willem Visser
CEO DB Cargo Nederland NV


Oliver Sellnick
Director European Corridor Management DB Netz AG


Pier Eringa
CEO ProRail
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Armin Riedl
CEO Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für
kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG


Irmtraut Tonndorf
Director Communications Hupac Ltd


Niels Beuck
CEO Deutscher Speditions- und Logistikverband
(DSLV) e.V.


Frits de Groot
Teammanager VNO-NCW – MKB Nederland


Dr. Heike van Hoorn
CEO Deutsches Verkehrsforum (DVF)


Rob Bagchus
Chairman Rotterdam Terminal Operators’ Association
(VRTO)


Joachim Berends
Vice-President Verband Deutscher
Verkehrsunternehmen (VDV) e.V.


Ben Möbius
CEO Verband der Bahnindustrie (VDB) e.V.


Jacob Zeeman,
CEO Strukton Rail


Dr. Heiko Fischer
CEO VTG AG und Presidentof UIP on behalf of Verband
der Güterwagenhalter in Deutschland (VPI) e. V.


Ellen Lastdrager LLM,
Managing director traffic & transport TNO
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1. Operations resilience / Enhanced efficiency of network utilization
Considering the climate challenge, the fact that rail freight has extremely low CO2 emission per ton
carried and therefore must play an increasing role in transportation, the German and Dutch
stakeholders join forces for boosting rail freight. Thus they are positioned to cope with the growing
volumes and changes in the product mix, whilst reducing the impact of rail freight on the environment.


Efficient utilization of the network is required. This includes synchronised planning of network upgrading
with automated traffic management, which enhances the capacity of the networks as well as the
attractiveness of rail freight. The EU Timetable Redesign (TTR) provides new products for dynamic
freight traffic which optimize capacity utilization and process efficiency. The joint working group will
support the following existing initiatives:


1.1 Safeguarding freight traffic operations on all available cross border routes linking origins
to destinations. Common network resilience management (contingencyin terms of
quality and quantity of train paths and scheduled adequate sidings capacity. The
safeguarding gives special attention to traffic during construction works (ABS46/2) in
concerted traffic management by infrastructure managers and railway undertakings
based on market-oriented planning of interruptions (timetables, diversion routes).


1.2 Contingency management in case of sincere disturbances in the logistic chain, including
the occurrence of extreme water levels in the Rhine.


2. Digitalisation and automation
Digitalization and automation are chances for the sector. Therefore it is essential to support new
initiatives in this field. The implementation of digitalised and automated systems for traffic management
and for logistics management will increase the capacity of the network and allow rail freight operators
to modernise their operations in compliance with customer requirements. Examples are automated
braking tests and train status information as well as automation of procedures. In Germany and the
Netherlands tests are undertaken for automated (driverless) driving of trains. A close and broad
cooperation of administrations, operators, industry and infrastructure managers in the EU is essential to
promote development in this area. This may include joint test fields. The joint working group will
support the following concrete initiatives:


2.1 Development of rail freight based on technological innovations e.g. with cross-border
test field of automated driving of trains, the use of digital automated coupling system,
standardized automated freight train operation in terminals or on industrial networks
and automated brake testing.


2.2 Digital interfaces between railway undertakings, rail freight customers/combined
transport operators, infrastructure managers, terminal/access point operators and
maintenance providers with information on train status and ETA.


2.3 Acceptance of systems for the remote monitoring regarding the condition of running
trains such as hot box detection and axle load measuring.
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3. Interoperability and harmonisation
Steadily the operational and technical conditions in the Single European Railway Area are harmonised.
Thus traffic across the national networks is streamlined, costs due to non-interoperability are reduced
and the competitive position of rail freight is strengthened. These efforts are encouraged. The joint
working group will support the following concrete initiatives:


3.1 Accelerated start of 740 m trains on cross-border routes by exploiting interoperable
digitalised planning tools, streamlining of operational procedures and benefitting from
infrastructure developments.


3.2 Harmonization of operational, network access conditions and aligning priority rules.
Developing mutually designed policies on e.g. pricing the use of infrastructure and
framework conditions for terminals. Thus aiming at homogeneous conditions for rail freight
and reducing the differences in Network Statements.


3.3 Enhanced coordination of cross-border traffic with intensified cooperation between traffic
control centres and taking full advantage of border dispatchers at DB Netz and ProRail
traffic control centres.


3.4 Enhancing interoperability by harmonization of operational regulations and administrative
procedures. This includes the cross-border authorization of rolling stock, the use of
languages on cross-border operations and cross-acceptance of professional qualifications
with particular attention for mutual acceptance of professional qualifications such as wagon
inspector and shunter, which are not yet harmonised at EU level.


3.5 Promoting paperless operation of trains with continued common efforts at EU level and
with intensified bilateral cooperation in (ongoing) national projects.


4. Multimodality
In the next decades the mix of products transported by rail will change significantly. The volumes of
certain bulk goods may decrease while the volumes of small-size shipments will increase. This trend
imposes on the sector to respond with upgrading its service proposition by smoothly connecting rail
freight with other transport modes as well as by modernising first and last mile services. The joint
working group will support the following concrete initiatives:


4.1 Common initiative on drafting of a strategic vision on the development of multimodality as
well as the future for single wagon load traffic taking into consideration future quantitative
and qualitative market demands and their consequences for terminals, access points,
marshalling/shunting yards.


4.2 Measures to improve access to rail freight for new users by means of easy access to rail
freight capacity (terminals or access points), last/first mile facilities with cross-border
coordination of routing options and integration of rail freight in urban logistics.
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5. Financing and cooperation on national and EU levels
Steadily rail freight evolves into a Europe wide network of borderless service with funding from the
sector itself, European schemes and national budgets. It becomes increasingly important to exchange
experiences on support initiatives and liaise on common approaches. Vast investments in production
processes, infrastructure, service facilities, interactive technologies and rolling stock will be needed for
enabling rail to cope with capacity demands and expectations as to digitalisation, automation and
modernization. The joint working group will support the following concrete initiatives:


5.1 Joint expert group on funding of rolling stock investment with a view to i.e. an EU scheme
for facilitating investment in ERTMS OBU’s and other data interfaces as well as the
migration of digital automated coupling with a view to possible extension to other EU
Member States and with the aim to conceive an EU funding scheme facilitating these
investments.


5.2 Intensified cooperation at EU level in particular in the field of TSI TAF, railway undertakings
and terminal advisory groups of the rail freight corridors.


5.3 Common analysis of transfer of benefits/ compensation models (market failure due to
divergence of costs and benefits).


5.4 Joint initiative for input to Shift2Rail on strategy for next programme cycle, including:
- Dynamic path allocation, facilitation measures (Time Table Redesign)
- Harmonised conditions and standards for automated operations of trains
- Automated shunting/train formation
- External effects of rail freight transport


5.5 Focus on sustainable mobility in the next EC Commission work programme: priority for rail
freight in the next EU Financial Framework (2021-2027) - Impact of the Paris Agreement.
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de toekomst Van het 
goederenVerVoer en de 
binnenVaart in europa


Deze brochure is de weerslag van een aanzet  


om te komen tot een aantal toekomstbeelden 


waarmee de binnenvaartsector als deel van de 


keten wordt aangezet na te denken over kansen  


en bedreigingen, alsmede nieuwe uitdagingen  


en innovaties aan te gaan. 


colofon
Noch de gebroeders Das, noch het Bureau  


Voorlichting Binnenvaart pretenderen de toekomst  
exact te kennen. Die is ongewis. Deze brochure beschrijft 


een mogelijk toekomstbeeld gebaseerd op de trends uit  
het verleden en aannames voor de toekomst.  


Aan de futurologen Rudolf en Robbert Das is gevraagd, 
onafhankelijk van de tekst, hun eigen  


toekomstbeelden voor de binnenvaart en de  
overslagtechnieken te schetsen. Die schetsen treft u  


in de brochure aan. Tekst en schetsen dienen los  
van elkaar te worden beoordeeld.


De schetsen en onderteksten bij de schetsen komen voor 
verantwoording van de Gebr. Das. 


Niets uit deze uitgave mag gebruikt of vermeningvuldigd 
worden zonder toestemming van het BVB.


dit is een uitgaVe Van:
bureau Voorlichting binnenVaart


Postbus 23005
3001 KA Rotterdam


Tel. 010 - 4 12 91 51
Fax 010 - 4 33 09 18


www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl 


teksten
C.J. de Vries


coÖrdinatie
E. van Oosten


illustraties
Artist impressions door  


futurologen Rudolf en Robbert Das


VormgeVing
Volcano Advertising


www.volcanoadvertising.com


Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door  
Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rabobank  


Binnenvaartbanken


Door C.J. de Vries (Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart)


December 2006
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de toekomst Van het goederenVerVoer en de binnenVaart in europa
Toekomstvoorspellen is moeilijk, zo niet onmogelijk. Terugblikken op het verleden is een manier om de toe-


komst te leren kennen, al vinden er altijd onverwachte ontwikkelingen plaats, zowel in positieve als negatieve 


zin. De waarde van het ontwikkelen van toekomstbeelden is vooral het afwegen van de kansen en de be-


dreigingen, teneinde tijdig op nieuwe trends in te spelen, of nog beter, zelf trendsetter te zijn. Deze brochure 


dient als inspiratiebron voor de discussie om er achter te komen welke toekomstbeelden voor het goederen-


vervoer in Europa en de binnenvaart relevant (kunnen) zijn. 


Wereldhandel en goederenstromen
In 2015 heeft Azië (met �5% Bruto Nationaal Product (BNP) op wereldschaal) de grootste economie. De  


economieën van de VS en China zijn beiden even groot (20% BNP) en de economie van Europa is iets  


kleiner (17%). Verplaatsing van productie naar lagelonenlanden zal ervoor zorgen dat de wereldhandel 


(en daarmee het transport over de wereldzeeën), naast de autonome economische groei, nog fors zal  


toenemen. Door schaalvergroting in de zeevaart zijn de transportkosten zo laag dat het nauwelijks meer uit-


maakt op welke plaats in de wereld wordt geproduceerd. De toekomstige fabrieken staan in China, India, 


Zuid-Amerika en Oost-Europa. Ook veel hoogwaardige producten (of onderdelen hiervan) komen uit deze lan-


den, vaak geproduceerd onder licentie van Westerse bedrijven. Een verdrievoudiging van goederenstromen 


over de wereldzeeën binnen enkele tientallen jaren is reëel. Wereldgoederenstromen bewegen zich tussen  


bevolkingsconcentraties aan het water. De 25 grootste steden, de 25 grootste productielocaties, de 25  


welvarendste gebieden en de 25 dichtst bevolkte gebieden liggen allemaal aan het water, bijna altijd aan  


zee. Dat is al 2000 jaar zo. West-Europa zal in de toekomst minder produceren, maar meer organiseren, 


transporteren en consumeren. Ook de wens tot consumeren van de bevolkingen van opkomende  


economieën geeft de wereldhandel nog voor decennia een impuls. Landen die aan zee liggen en over goede 


achterlandverbindingen beschikken, hebben daarbij een natuurlijke voorsprong.


Europa blijft door de grote en toegankelijke bevolkingsomvang (ruim �00 miljoen mensen) en het relatief 


hoge welvaartspeil een aantrekkelijke afzetmarkt voor producten van elders. West-Europa blijft door 


een kennis- (innovaties) en een organisatievoorsprong een majeure wereldspeler, ook op de financiële  


markten (Lissabonagenda). Een groot deel van de regiefunctie voor de wereldhandel blijft hierdoor in Europa 


liggen. Producten van de duurzame kenniseconomie, met een accent op transport, distributie en infrastruc-


tuur worden belangrijke exportproducten. Toch zullen andere regio’s in de wereld sneller groeien dan Europa. 


Op de kaart van de grootste steden en bevolkingsconcentraties komen steeds minder Europese steden voor. 


Vooral Aziatische steden, maar ook Zuid-Amerika (Brazilië) en Afrika (Egypte, Kenia/Tanzania en Nigeria) zijn 


in opmars. Ondanks deze kansen voor relatief onderontwikkelde gebieden om vooruitgang te boeken, wordt 


deze groei ook beperkt door structurele problemen. Het betreft hier vooral de onstabiliteit van regeringen en 


financiële markten, alsmede een gebrek aan het milieubewust omgaan met de natuurlijke bronnen en het 


duurzaam beheer daarvan. In de toekomst is meer dan de helft van alle goederenstromen over de wereld 


gecontaineriseerd. De majeure trends in de zeevaart blijven schaalvergroting en automatisering van trans-


port en overslaghandelingen. Die trends zetten zich ook in de achterlandtransportechnieken voort. De meest 


duurzame technologieën en transporttechnieken zijn hierbij het meest kansrijk. 


ZeehaVens


De groeiende wereldhandelstromen zullen in de toekomst globaal langs dezelfde routes afgewikkeld worden 


als in 2000. Met dit verschil dat ook herkomsten in Zuid-Amerika en Afrika aan belang zullen winnen. Bin-


nen Europa neemt het aantal zeehavens waar goederenoverslag plaatsvindt toe, maar de meeste zeehavens 
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hebben een regionale functie voor een beperkt eigen achterland, omdat een Triple A achterlandmodaliteit 


ontbreekt (penetratie tot ver in Europa zonder files). Slechts een beperkt aantal zeehavens beschikt in de toe-


komst over het instrumentarium om de grootste zeeschepen te kunnen ontvangen en diep in het Europese 


achterland te kunnen penetreren. Tachtig procent van de goederen bestemd voor of afkomstig van Europa 


kiest daarom voor een haven aan de Noordzee als overslaglocatie omdat de rivier de Rijn met de aansluitende 


vaarwegen de belangrijkste industriegebieden in West- en Midden-Europa ontsluit (zonder capaciteitsbeper-


kingen). De capaciteit van deze rivier voor goederenvervoer is ruim 1 miljard ton, terwijl in 2000 nog maar 250 


miljoen ton werd benut. 


klimaat


De meest welvarende streken op aarde kennen een gematigd tot zacht klimaat. De geschiedenis leert 


ons dat klimaatveranderingen kunnen bijdragen aan de opkomst en ondergang van beschavingen op  


termijnen van �00 tot 500 jaar. Naar verwachting kan de opwarming van de aarde op de lange termijn ne-


gatieve gevolgen hebben voor de economische ontwikkelingskansen van Zuid-Europa. Veranderingen in 


de wereldgolfstromen kunnen eveneens van invloed zijn op de bestendigheid van het huidige klimaat en 


de weersgesteldheid in geheel West-Europa. Zonder bewuste keuzen voor duurzame technieken en een 


inperking van de bevolkingsgroei krijgen toekomstige generaties de rekening gepresenteerd van roof-


bouw, woestijnvorming en verloren natuurwaarden, waardoor grotere tekorten aan zoet water en voed-


sel kunnen ontstaan. Een voortgaande opwarming van de aarde zal tenminste bijdragen aan een gewij-


zigd beeld voor wat betreft de gangbare waterafvoeren van grote rivieren in Europa. Voor de belangrijkste 


rivieren in Europa, de Rijn en de Donau, betekent dit langduriger hogere afvoeren in de winters en lang-


duriger lagere afvoeren in de zomers. Maar ook bij de meest ongunstige scenario’s tot 2050 is de  


binnenvaart nog redelijk goed in staat om met aanpassingen aan de vloot en beperkte ingrepen in de  


rivieren, de betrouwbaarheid van de vervoersvoorziening te garanderen. 


de toekomst Van het goederenVerVoer
In Europa zijn er mega-overslagcentra (MOC’s) waar de drie transportmodaliteiten naadloos op elkaar  


aansluiten. Centrale posities worden hierbij ingenomen door Duisburg, Parijs, Frankfurt en Wenen. Met de 


zeehavens Randstad Holland, Noord-Duitsland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk zijn snelle en duurzame  


goederencorridors ontwikkeld voor massaal achterlandvervoer zonder grote capaciteitsproblemen. Op  


kleinere schaal zijn er in de regio’s goederennetwerken actief, waar goederenvervoer met afstanden boven de  


50 km. via centrale corridors wordt geleid. Wegvervoer richt zich op fijndistributie en collectie op afstanden tot  


50 km. Transport van bederfelijke producten blijft in de toekomst de belangrijkste modaliteit in Europa op 


de korte afstanden. Daar waar de infrastructuur voor rail, binnenvaart en pijpleiding beschikbaar is, nemen 


deze modaliteiten de rol van lange afstandvervoerder over. Waar deze infrastructuur ontbreekt is short sea 


het meest succesvolle alternatief. Binnenvaart is op sommige korte afstandtrajecten tot 50 - 100 km. bij 


hoog volumetransporten eveneens succesvol. Bij productie- of verwerkingslocaties van gevaarlijke goede-


ren en/of van goederen die een jaarlijks volume van 100.000 ton overschrijden, wordt voorkomen dat deze  


locaties uitsluitend zijn aangewezen op één modaliteit. Het aanhaken van deze locaties op een van de  


goederencorridors wordt bevorderd, zodat naast wegvervoer altijd een tweede grootschalige transport- 


modaliteit voorhanden is met een ruime capaciteit. Autoriteiten bevorderen het gebruik van deze  


efficiënte en duurzame transportnetwerken (Intermodal Highways-IHW’s) in Europa en ontmoedigen hoog 


volume transport op uni-laterale verbindingen, door het aanwijzen van de goederencorridors en de mega- 


overslaglocaties. 
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terminal, een plattegrond en een panoramaZicht
Bij een blik in de toekomst van ca. 30 jaar, is de aanleg van de Tweede Maasvlakte van buitengewoon belang. Immers, een geweldige uitbreiding van één van de grootste 
havens ter wereld zal binnen die termijn klaar zijn. In de wereld van Das zijn de overslaghandelingen op terminals vergaand geautomatiseerd (robotkranen laden en los-
sen de zee- en binnenschepen volautomatisch). Voor dit doel moeten zowel de overslagterminals, als de schepen worden aangepast. Volgens Das zal meer sprake zijn van 
insteekdokken, waar de schepen voor het soepel verlopen van het overslagproces, muurvast moeten zijn verankerd. De schepen en laadruimen zullen daardoor meer aan 
standaardafmetingen moeten voldoen. De havenoverslag, de distributie en het (na)transport vindt plaats door een en dezelfde ondernemer.  


terminal panorama oVerZicht
Het linkerdeel van dit gebied heeft als bestemming containeroverslag. In 2035 is de grote containerterminal op de achtergrond aangevuld met twee kleine insteekhavens 
voor de zeeschepen van 15.000 tot 20.000 TEU die zo breed geworden zijn, dat ze met kranen aan beide kanten van het schip moeten worden behandeld. Omdat veel 
containerbestemmingen in Europa van deze grote schepen dan al bekend zullen zijn, is direct aansluitend, op de voorgrond een terrein getekend van ‘Main Lines’, een grote  


de tWeede maasVlakte in bedrijf
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de tWeede maasVlakte in bedrijf


binnenvaartrederij met geheel automatische laad-, los- en opslagkranen. Hierbij is ook rekening te houden met twee insteekdokken voor mainliners en één voor 
‘Swash-Ships-catamarans’. Rechts op de tekening, op de andere oever, het Chemieterrein met op de achtergrond de landopslag en de zeetransporten via zeer grote, onder 
water varende schepen in een insteekhaven. Meer op de voorgrond is dan het Chemie-containerisatie-systeem voor de binnenvaart te vinden. Ook hier een insteekdok 
voor automatisch behandelen van chemietanks. Geheel rechts tenslotte een binnenvaartwachthaven, alleen nodig bij storingen in de automatische systemen.


Het behoeft weinig uitleg, hoe ongelooflijk belangrijk het kan zijn om NU, terug in het heden, een dergelijke aanpak in de plannen mee te nemen. De unieke positie van  
Rotterdam als Wereldhaven met ruime waterwegen in het steeds meer dichtslibbende Europese weg- en railverkeer, zal er geweldig wel bij varen!


terminal plattegrond
Op deze schets van de nieuw te maken havens is in groen aangegeven hoe juist ‘midden’ in dit gebied een Binnenvaart Overslag Centrum zou kunnen komen. In roodbruin 
is hierbij aangegeven welke zichthoek is aangehouden voor de grote perspectieftekening die dit plan moet detailleren.







�


automatisering Van 
de containeroVerslag Zet door


< boVenaanZicht Van de 
 Volautomatische container terminal 
 dokken Voor binnenschepen







�


automatisering Van 
de containeroVerslag Zet door


    doorsnede containerschepen en kranen
De stormachtige ontwikkeling van de containervaart over zee, 
met schepen voor meer dan 10.000 TEU, aangejaagd door de 
Tweede Maasvlakte, zal alleen door de binnenvaart kunnen 
 worden meegenomen als traditionele laad- en lossystemen worden 
omgezet in geautomatiseerde systemen!
Varen we de mainliners binnen in dokken met een standaard- 
breedte van ongeveer 15 meter, die worden overspannen door de 
reeds geheel geautomatiseerde stack-kranen van de terminals, 
dan kunnen we, door verlaging van het waterpeil in de dokken, 
de schepen tijdens laden en lossen muurvast leggen, waardoor 
ze als een deel van de vaste wal geheel automatisch gelost en 
geladen kunnen worden. Grote rederijen die straks de moed 
hebben om deze dure investeringen te doen, zullen worden be-
loond door een geweldige ladinggroei. Ook kleinere container- 
terminals in het binnenland die voor hun vaste lijndiensten overgaan 
tot de bouw van één of enkele van deze LL-dokken (laad/los) zullen 
de containerbinnenvaart een enorme groeispurt geven.


 mainliner
Speciaal voor het flexibele containertransport wordt de mainliner ingezet. De schepen zijn 
modulair ontwikkeld. De middensecties komen uit de lagelonenlanden, het hoogwaardige 
voor- en achterschip uit West-Europa. De inklapbare kraan maakt het schip flexibel om op 
alle plekken te laden en te lossen, maar tevens geschikt voor passage van de bruggen in de 
vaarwegen.


 schip aan kade met kraan, VogelVluchtperspectief
Er is een grote kans dat bij het vastlopen van het vrachtvervoer over de weg in de drukste delen 
van Europa, er een speciale taak voor de mainliners kan ontstaan voor het laden en lossen van 
kleine hoeveelheden containers tegelijk. Hiertoe moeten deze schepen voorzien zijn van een 
eigen uitklapbare kraan, die direct op het wegvervoer kan aansluiten op vele verschillende 
plaatsen langs de waterwegen.


 super snelle ‘catamarans’
Ook is het mogelijk dat er bij het containertransport over water een zekere vraag gaat ontstaan 
naar snel vervoer van zeer hoogwaardige producten die niet aan weer en wind kunnen worden 
blootgesteld. Mogelijk kunnen hiervoor schepen gaan ontstaan die een soort tussenvorm van 
een Short Sea- en binnenvaartschip worden. Op deze gedeeltelijk opengewerkte tekening is 
te zien hoe een dergelijk schip eruit zou kunnen zien. Het betreft een ‘Swash-Ship-Catamaran’, 
waarbij alle containers onderdeks zijn opgeborgen, die bij de maximumsnelheid van 50 km/h 
gedeeltelijk op de ingevangen lucht zweeft waardoor het schip over het water kan planeren. 
Een gasturbine zorgt voor elektrische waterstraalaandrijving. Deze dure schepen zullen hun 
dure lading ook ‘binnenshuis’ op hun bestemmingen afleveren. Lengte zal 72 meter met een 
breedte van 20 meter zijn, met een laadvermogen van 140 TEU.


>


>
>


>
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binnenVaartdiensten


Gezien de toenemende problemen met files op de weg moet de overheid in de toekomst meer sturend gaan 


optreden. Van rijkszijde wordt daarom het aanleggen van natte overslaglocaties en de bouw van nieuwe bin-


nenhavens sterk bevorderd. Bedrijven worden gefaciliteerd om een groter aandeel van het goederenpakket 


over water of per spoor af te wikkelen. De binnenvaart zelf speelt op deze ontwikkeling in door het vormen 


van strategische allianties. Deze ontwikkelingen leiden tot een groter marktaandeel van de binnenvaart en 


het spoor. Op korte afstanden (tot 100 km.) neemt het binnenvaartaandeel (tonkilometers) toe van �0 naar 


�0%. Het betreft hier hoog volume transporten. Voor de lange afstand (100 tot 1000 km.) neemt het aandeel 


van de binnenvaart toe van 55 tot 65/70%. Het aandeel van het containervervoer van de binnenvaart groeit 


van �0 naar 60% en dat van de gevaarlijke stoffen van 60 naar 70%. Voor binnenvaart en spoor betekent 


dit dat naast de maritieme ladingstromen ook in de markt van de continentale goederenstroom (import en 


export binnen Europa) kan worden gepenetreerd. Binnenvaartdiensten varen niet langer van A naar B, maar 


maken deel uit van een Europees netwerk, waarbij het schip ook dienst doet als varende opslag en naad-


loos aansluit op andere modaliteiten. Het gehele netwerk voldoet aan alle eisen op het gebied van “secure  


operations” en “tracking en tracing” van goederen. De toegevoegde waarde van deze netwerken wordt hoog 


ingeschat omdat zij ook allerlei “value added services” bewerkstelligen. 


de ontWikkeling Van de binnenVloot
In de toekomstige binnenvaartmarkt zijn er naar verwachting vier majeure trends: 


1 vorming van strategische allianties


2 rationalisering van de schaalvergroting


3 voortgaande automatisering c.q. robotisering van overslag en scheepsfuncties 


4 afname van emissies en de ontwikkeling van een nul-emissie schip


1 strategische allianties


Het flexibele karakter van de binnenvaartondernemingen blijft behouden. Het midden- en kleinbedrijf 


(met een tot drie schepen in eigendom) voert in de toekomst nog steeds de boventoon in de sector. 


Wel zijn strategische allianties aangegaan met andere binnenvaartbedrijven, overslagterminals en weg-


vervoerondernemingen teneinde nieuwe transporten te kunnen aanwerven (gezamenlijke promotie en 


marketing) en een hoger kwaliteitsniveau aan te kunnen bieden in netwerken. Hierdoor zijn nieuwe 


markten ontsloten zoals pallettransport en koel/vriestransport. Binnenvaart is een integraal onderdeel 


van de supply-chain van verladers. Regiefuncties ten aanzien van Europees transport bevinden zich opvallend 


vaak bij Nederlandse bedrijven.


2 rationalisering Van de schaalVergroting en daarVan afgeleide trends


- de bouw van het grootste c.q. meest efficiënte binnenvaartschip


- seriescheepsbouw met modules, die eenvoudig kunnen worden verwisseld


- het uitrusten van schepen met kranen


- de bouw van lichtgewicht schepen, teneinde bij laag water meer rendement te behalen


- de toepassing van alternatieve of kunststof materialen bij de bouw van een schip en/of gebruik   


 van dunner staal


- de uitontwikkeling van de meest efficiënte scheepsromp 


- de uitontwikkeling van de meest efficiënte voortstuwing (contraroterende schroef of roerpropellers)


- energiebesparing en andere efficiencymaatregelen


- de revitalisering van het kleine schip.
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Het ‘kleine binnenschip van de toekomst’ met een beperkte bemanning van twee 
mensen, zou er in grote lijnen kunnen uitzien zoals hier is afgebeeld. De schepen 
worden in vijf sub-assemblies gemaakt van licht materiaal zoals sandwich-kunststoffen. 
De drie middensecties van ongecompliceerde vorm komen als een massaproduct uit lage- 
lonenlanden. Neus- en staartsecties ontstaan in onze omgeving, waar ook de afbouw plaats-
vindt. De drie ruimen met vaste ruimschotten van 14 m. x 5,35 m. kunnen TEU/FEU en High 
Cube containers vervoeren plus deviatie-ISO vrachtkisten in beperkt aantal.


De standaard vrachtcapaciteit is 24 tot 32 TEU. De stuurhut en de woning zien we in de  
voorste sectie. Er is een commandobrug met perfect uitzicht naar voren en opzij, 
ongeacht de lading met plaats voor een grote woning eronder. In de achtersectie zien 
we de machinekamer met erachter een elektrisch of hydraulisch aangedreven roerpropellor 
met twee tegen elkaar indraaiende propellors. Aan dek is plaats voor twee personenauto’s,  
een hydraulische kraan en een achterhut.


De vrachtschepen worden 62 m. x 7,20 m. en krijgen een vollastkruiplijn van 4,20 m. De  
maximale diepgang is dan 3 m. Het totaalgewicht van schip inclusief lading zal rond de 1000 
ton komen te liggen, en dit soort lichte schepen verbruiken minder brandstof. Niet alleen is dit 
economischer voor de eigenaren, maar ook de uitstoot van verbrandingsgassen is minder.


het lichtgeWicht binnenschip Wint
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scheepsklassen


Het grootste binnenschip is in 2005 1�5 m. lang, 17 tot 22 m. breed en �,5 m. diep (�000 ton, 500 TEU). Het 


grootste binnenschip van de toekomst is 150 m. lang, 2� m. breed en 5 m. diep en vervoert 15.000 ton lading 


en meer dan 1000 TEU. Er is ook een aantal schepen met een maximale breedte van �� m. ontwikkeld. De 


grootste duwstellen en koppelverbanden zijn 200 tot �00 m. lang of 2� tot �� m. breed. Maar de grootste 


schepen vormen in de toekomst max. 20% van de vloot en blijven de uitzondering op de regel. Omdat deze 


schepen niet alle vaarwegen kunnen bevaren, levert het standaardschip van 110 m. lang en 11,�0 m. breed 


nog steeds een groot aandeel. Ook kleinere schepen hebben een eigen stabiele thuismarkt behouden. Hier-


voor is een speciaal revitaliseringprogramma ontwikkeld. De wens om ook bij laag water meer rendement 


te kunnen leveren, heeft geleid tot het gebruik van lichtere materialen dan staal aan boord, dunner staal 


en schepen die grotendeels van kunststof of composiet zijn gemaakt. Daarnaast is door het vaker en lang-


duriger optreden van laag water wat meer nadruk komen te liggen op langere en bredere schepen, dan op  


diepere schepen. Voldoende en meer diepgang blijft echter de hoofdlijn voor het grootste deel van de 


vloot dat zich richt op de Nederlandse vaarwegen en de Beneden-Rijn, omdat: - het bouwen van diepere 


schepen relatief weinig meerkosten betekent, - gedurende de meeste maanden van het jaar middelbare of  


hogere waterstanden op Europese rivieren blijven optreden en diepere schepen ook in laagwaterperioden 


inzetbaar blijven, hoewel met minder lading. 


Schepen die zijn ingericht voor het bevaren van de Boven-Rijn in Duitsland en Frankrijk hebben wel  


gekozen voor nieuwbouw van minder diepe schepen. Door de introductie van bredere binnenschepen voor 


het vervoer van droge lading en containers is het noodzakelijk gebleken om ook laad- en losinstallaties een 


grotere reikwijdte te geven. Op de belangrijkste bestemmingen is dit gebeurd. In de tankvaart was dit niet 


nodig, omdat voor het laden/lossen geen kraan nodig is. 


laagWater


Onder normale omstandigheden is op de Rijn een vaardiepte van �,5 m. beschikbaar. Een vaardiepte van 


minder dan 2,5 m. komt gemiddeld genomen 5% van de tijd per jaar voor, meestal in de zomer gedurende 


een korte periode. Tot aan een vaardiepte van 1,�0 m. is binnenvaart nog goed in staat een betrouwbare 


vervoersvoorziening te garanderen. Deze situatie kwam anno 2005 eenmaal in de 15/20 jaar voor. In de toe-


komst komen deze laag waterperioden naar verwachting vaker en langduriger voor, maar waarschijnlijk niet 


zodanig dat daarmee de betrouwbaarheid van de vervoersvoorziening op het water in gevaar komt. Tot een 


vaardiepte van 1,5 m. blijft de binnenvaart nog steeds in staat met kunst en vliegwerk door te varen. Beneden 


de 1,5 m. ontstaan pas problemen. Deze situatie komt anno 2005 eenmaal in de veertig jaar gedurende een 


korte periode voor. 


Een nieuwe klasse is ontstaan voor schepen die zich speciaal richten op de Midden- en de Boven-Rijn 


(en de West-Europese kanalen) omdat deze schepen meer te maken zullen krijgen met laag water. 


Met deze scheepsklasse wordt niet onnodig veel scheepsgewicht meegevoerd (onnodige verpakking) in 


laagwaterperiodes. De afmeting van dit schip concentreert zich rond de traditionele lengte van 110 m. bij 


11,�0 m. breed (of �6-�5 m. bij �,5 m.) en een diepgang van 2,50 tot � m. Feitelijk is dit een herintroductie van 


de scheepsklasse uit de eerste helft van de vorige eeuw. 


Schaalvergroting heeft ook geleid tot nieuwe kansen voor het kleine schip. Bij het kleine schip ligt de nadruk 


meer op snelheid en flexibiliteit, omdat laden en lossen minder tijd in beslag nemen en een kleiner schip op 


korte afstanden een hogere omloopsnelheid kan behalen. 
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3 automatisering en robotisering Van oVerslag en scheepsfuncties (innoVaties)


De trendmatige ontwikkelingen zijn hier:


- het volautomatisch laden en lossen van containerschepen (robotisering)


- het volautomatisch laden, lossen en behandelen van een palletschip


- de oprichting van ‘barge control’ voor tracking en tracing van schip en lading


- integratie van de scheepscyclus in de supply chain en/of de interne logistiek van verladers


- andere innovaties in op- en overslag van en naar schepen


- monitoring (c.q. beheersing) van vraag en aanbod van lege scheepsruimte en aangeboden lading.


Anno 2020 is het normaal dat schepen volautomatisch varen en volautomatisch worden geladen en gelost. 


In de stuurhut zijn alle handelingen volledig geautomatiseerd. Een schip kan varen op een automatische 


piloot op basis van de kortste of snelste route, of op basis van een historisch vastgestelde eerder afgelegde 


koers. De functie van schipper/gezagvoerder beperkt zich vooral tot toezichthouder en controleur. Alle func-


ties van het schip kunnen vanaf een mobiel draagbaar paneel door de gezagvoerder worden aangestuurd en 


gecontroleerd. 


Via ‘barge control’ worden alle schepen centraal gevolgd en regionaal met steunzenders ondersteund.  


Computersystemen berekenen de meest veilige koersen en manoeuvres van de schepen ten opzichte van 


elkaar. Verkeersposten zijn vanaf 2020 niet langer meer 2� uur bemand. Alleen gedurende slecht zicht en 


-weer situaties vindt nog actief verkeersbegeleiding plaats. De nieuwe technieken hebben het aantal  


aanvaringen met nog eens �0% doen afnemen. 


4 afname Van emissies en de ontWikkeling Van het nul-emissieschip


De ontwikkeling van een nul-emissieschip heeft plaatsvonden o.a. door - het terugbrengen van de zwavel in 


de brandstof voor scheepsmotoren, - het aanbrengen van roetfilters, - het vervangen van scheepsmotoren 


die voldoen aan de CCR II en III, - het ontwikkelen van een hybride voortstuwing (diesel-elektrisch) - het ont-


wikkelen van een schip dat vaart met de brandstofcel/waterstof en het upgraden van bestaande motoren.


Door de schaalgrootte heeft het transport per schip altijd al een grote voorsprong gehad ten opzichte van 


weg- en railtransport op het punt van een laag energieverbruik en lage emissies. In 2016 staat vast dat het 


schip de duurzaamste en schoonste transportmodaliteit in Europa is. 


C.J. de Vries, directeur Koninklijke Schuttevaer, secretaris Bureau Voorlichting Binnenvaart


bronnen:
-Metropolitan World Atlas (A. van Susteren. 2005), -Shell Global Scenario’s to 2025 (Shell Int. Lim. 2005), -Europese goederenstromen 


van de toekomst (NEA, 2006), -Toekomstbeelden/ Wegen naar de toekomst (R. en R. Das), -20�0, Toekomstbeelden voor de Haven 


(Havenbedrijf Amsterdam), -“Collapse”. How societies choose to fall or survive (Jared Diamand, 2006), -De wereld in 2020 ( Hamisch 


Mc. Rae 1���), -Atlas van grondstoffen, voedsel en energie (Mitchel Beazley, 1�7�), -Wereldstromen; wereldkansen (NDL,2006), -


Waardevol transport 200�-2005 (BVB), -diversen “The economist” (2005, 2006), Havenplan 2020 (HbR)
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Vóór de uitvinding van de container voor stukgoed, bulk of andere lading, werd alle lading apart verwerkt. ‘Containerisering’ is een gigantisch succes. Het is verre van 
dwaas om hier ‘Containerisering of chemical liquids’ voor te stellen. In plaats van de dure parceltankers gebruiken we speciale gestandaardiseerde tanks met een inhoud 
van ca. 664 kubieke meter als transportvaten waarvan er vier passen in goedkoop gebouwde, ook gestandaardiseerde transportbakken. Het vullen, legen, ontgassen en 
schoonmaken van de vloeistofcontainers gebeurt automatisch in transito-terminals aan de monding van de grote rivieren. Aldaar komen laad- en losvoorzieningen voor 
zee- en binnenvaart en opslag van chemische stoffen. De tekeningen hierbij schetsen een dergelijk systeem. In de grond van de zaak ligt een dergelijke ontwikkeling vlak 
voor de deur. Het zou de Nederlandse binnenvaart een geweldige ontwikkelingskans kunnen bieden.


 snelle chemieschepen met escorte Voertuig
De parceltankers van de toekomst zijn goedkoop gebouwde stalen bakken die met gevulde tanks als koppelverband stroomopwaarts varen, aangedreven door  
hekpropellors. De bemanning in het bakboord-dekhuis heeft dienst, die ernaast rust (rechts). Tijdens de afvaart worden de lege tankers met hun lichte, lege tanks zeer snelle, 
wendbare schepen die vermoedelijk geëscorteerd en in kleine konvooien naar de zeeterminal terugkeren. Ze maken daarbij gebruik van hun maximale machinevermogen en  
twee stuurpropellors. De snelle vaarten stroomafwaarts zorgen voor een afwisselend leven voor het bemanningsduo aan boord.


> doorsnede terminal met kraan en schepen
Op deze doorsnede van een chemie-containerdok op een terminal is te zien hoe tijdwinst te behalen is bij lossen en laden. Het schip in het midden is door peilverlaging in 
het dok op de bodem vastgezet, en kan door de brugkraan worden geladen, direct nadat haar containers zijn gelost en per treinwagon naar het schoonmaakstation werden 
afgevoerd. Binnen dertig minuten kan het schip met vier volle containers het dok weer uitvaren. Links is te zien dat de dubbelwandige bakvormige schepen ongeveer 
midscheeps een kleine machinekamer hebben met daarboven watertanks en een uitwisselbare opbouw met werkruimte en woning. Men stuurt de elektrisch-hydraulisch 
aangedreven boot met roerpropellors voor en achter. De roestvrijstalen dubbelwandige ladingtanks hebben verticale tussenschotten en ontlenen hun sterkte aan stik-
stofgas onder druk in de dubbele huid. Met dit gas worden de verschillende chemische stoffen op de juiste temperatuur gehouden. In het dok (midden) ligt de tanker vast  
op de bodem voor een automatische belading via de portaalkraan.


Zo blijft de binnenVaart trendsetter 
als meest Veilige VerVoerder


 doorsnede laad-losschema toekomstige 
> afhandelingsprocedure Voor docktankers
De zeeterminal voor chemische lading is eenvoudig van opzet. Aan de loskade (-A-) 
worden binnen 5 minuten de vier lege tanks uit het niet geballaste dockschip gehesen 
(-1-) en op spoorwagons geplaatst (-2-) waarna deze naar een schoonmaakbedrijf op 
de terminal worden gereden. Het lege dockschip vaart naar de kade (-B-), eveneens in 
een slottijd van 5 minuten. Daar worden de laadruimen gewassen (-3-) en de tanker bal-
last haar bodemtanks. Tijdens dit proces dat 20 minuten duurt, voorziet men het schip 
van water, proviand en elektrische energie en worden vuilwatertanks geleegd. Weer 5 
minuten later ligt de tanker in het laaddok (-C-) waarin het waterpeil wordt verlaagd 
totdat het schip nauwkeurig op een vaste plaats op de bodem van het dok ligt. Vier spe-
cifiek gevulde tanks staan ondertussen op het spoor te wachten (-4-) en komen auto-
matisch geladen in de docktanker (-5-). Deze procedure waarin menselijke fouten zijn  
uitgesloten, duurt 8 minuten. Het geladen schip komt vlot door het lossen van bal-
lastwater en het vullen van het dok. De dokbeurt neemt in totaal 13 minuten in be-
slag. De totale afhandelingstijd is 56 minuten. Met een reserve van 4 minuten kan een 
dergelijke terminal 3 dockschepen per uur lossen en laden. De standaardtanks hebben 
elk een inhoud van 664 kubieke meter. Men zou dus met een hier geschetst systeem 
twaalf tanks per uur kunnen laden voor de opvaart landinwaarts. Een dergelijke ca-
paciteit per uur lijkt meer dan voldoende om een grote toename in het vervoer van 
chemische vloeistoffen te dekken.


>
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< 
Als het vervoer in goedkoop te maken DT’s (Dock Tankers) gaat evolueren, zullen er schepen komen zoals 
hier geschetst is. Het worden lange, zeer lichte bakken, opgebouwd uit vijf secties (boven) met details die 
vereist zijn voor hun specifieke taken.


1  Omdat geladen of leeg totaal verschillende waterlijnen bestaan, is de vorm van de voorste sectie van 
  belang voor een optimale bruikbaarheid.
2  Tijdens de snelle afvaart met lege tanks gebruikt men een hydraulisch gedreven stuurmotor.  
 De bellenbaan van de twee tegengesteld draaiende propellors onder de scheepsromp verlaagt de  
 waterweerstand.
3  In de boeg zijn veiligheidsvoorzieningen zoals rem-raketten en twee noodankers. Het zijn wettelijk 
  voorgeschreven voorzieningen die zelden of nooit gebruikt worden omdat de schepen automatisch 
 gestuurd varen via een verkeersregeling. 
4  Er zijn grote waterballasttanks voor het dokken.
5  Het lijkt waarschijnlijk dat de dekhuizen snel verwisselbaar zullen worden gemaakt. Men kan dan  
 woning en werkruimte voor groot onderhoud op de terminal ‘upgraden’ als dat nodig is.


< mainliner
De hoofdafmetingen van een ‘standaard chemie mainliner’: lengte 118 m., breedte ca. 12 m., inhoud vier 
tanks van 664 m3, totaalgewicht 6300 ton. Het schip wordt gebouwd in vijf secties, met machinekamer en 
stuurhut in het midden.
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SAMENVATTING 
 


Aanleiding en vraagstelling 


Door allerlei internationale ontwikkelingen op het gebied van geopolitieke, technologie, energie en economie, is 


toename van de wereldhandel en groei van het bruto binnenlands product minder vanzelfsprekend geworden. Met 


het oog op de toekomst is bij de gemeente Amsterdam, Dienst Economische Zaken, in samenwerking met het 


Projectbureau Noordzeekanaalgebied, daarom de vraag om meer informatie over de ontwikkeling van de 


goederenstromen en de samenhang met de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio 


Amsterdam gerezen. Zeehavens zijn immers de infrastructuur voor de wereldhandel en bedrijvigheid. Om deze 


vraag om informatie te beantwoorden en bouwstenen voor een toekomstvisie te leveren komen we tot de 


volgende vraagstelling:  


1) wat is de ontwikkeling van de Zeehaven Amsterdam over de jaren 1995-2015 in termen van goederenoverslag, 


toegevoegde waarde en werkgelegenheid? 


2) wat is de economische functie (import, export, doorvoer) van de soorten goederen die zijn overslagen en de 


daarmee samenhangende economische activiteit in termen van sector, toegevoegde waarde en werkgelegenheid?  


3) Wat betekent de toegevoegde waarde van elke goederenstroom voor de Metropoolregio Amsterdam 


(MRA)/deelhaven en hoe past dit in de stedelijke economie?  


4) Wat zijn de bouwstenen voor de toekomst van de haven, goederenstromen en de MRA voor het functioneren 


van de haven in samenhang met de stad?  


In de uitwerking staat de samenhang tussen goederenstromen en bedrijvigheid centraal. De samenhang van de 


bedrijvigheid in het NZKG met de MRA, het zogeheten indirecte effect, wordt beschrijvend in beeld gebracht.   


 


 


Overslag en toegevoegde waarde  


De overslag in de havenregio Amsterdam is tussen 1995 en 2015 voortdurend toegenomen. In 2015 lag de overslag 


via de zeevaart op 97 duizend ton. De overslag bestond voor circa 2/3 uit aanvoer en voor 1/3 uit afvoer via de 


zeevaart. De toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groeiende overslag van steenkool en benzine via de 


zeevaart. Andere belangrijke goederengroepen, ertsen, granen en veevoer, laten een stabiel beeld van de overslag 


zien. De overslag van kolen is aanzienlijk gestegen door de toename van het elektriciteitsverbruik in Noordwest-


Europa. Het verbruik van steenkool door Tata Steel is ongeveer gelijk gebleven. De toegevoegde waarde van 


Havenregio Amsterdam kwam in 2014 op 4 miljard euro. Het aantal werkzame personen in de havengerelateerde 


bedrijvigheid kwam in dat jaar op ruim 34 duizend werkzame personen. De toegevoegde waarde van Havenregio 


Amsterdam is voor 50 procent afkomstig uit de industrie, 33 procent uit vervoer en opslag, 7 procent uit 


groothandel, eveneens 7 procent zakelijke diensten en drie procent uit energieproductie. In de loop van de Jaren 


zijn toegevoegde waarde en overslag in dezelfde mate toegenomen, terwijl de werkgelegenheid op hetzelfde 


niveau is blijven liggen.  


 


Goederenoverslag en plaats in de keten 


Het verschil tussen aanvoer en afvoer geeft informatie over de functie en de toegevoegde waarde van de haven. 


Een deel is immers doorvoer (kolen en benzine), een deel import (ertsen) en voor een ander deel export 


(metaalproducten, staal) van industriële bedrijven. Een andere component is bedoeld voor binnenlands verbruik, 


zoals zand voor de bouw. Behalve de aanvoer van goederen via de zeevaart worden er in het 


Noordzeekanaalgebied eveneens via de binnenvaart en het wegvervoer goederen aangevoerd. In 2012 was de 


aanvoer via de zeevaart ruim 64 miljoen ton, en de aanvoer via binnenvaart en wegvervoer lag op ruim 44 miljoen 


ton. In totaal werd in dat jaar voor 108,5 miljoen ton aan goederen aangevoerd in het Noordzeekanaalgebied. De 
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afvoer lag in dat jaar op bijna 90 miljoen ton: ruim 29 miljoen via de zeevaart, en 60,5 via andere modaliteiten. Het 


verschil is verdwenen in het industriële productieproces (bijvoorbeeld in de vorm van CO2 in de staal- en 


elektriciteitsproductie in de haven).  Er zijn zes belangrijke goederenstromen die in het Noordzeekanaalgebied  


worden verwerkt dan wel doorgevoerd:  


 


1 steenkool: met name opslag, deels verbruik in de Havenregio (Tata Steel, elektriciteit) en doorvoer  


2 benzine: overwegend opslag en doorvoer, deel binnenlands verbruik  


3 zand, steen en hout: praktisch geheel binnenlands verbruik  


4 ijzererts en schroot: industriële verwerking en export van staal en metaalproducten  


5 granen, veevoer en cacao: industriële verwerking, export, binnenlands verbruik, doorvoer 


6 chemische en petrochemische producten: industriële verwerking, export, binnenlands verbruik, doorvoer 


 


De goederenstroom is gekoppeld aan de toegevoegde waarde van de verbruikende bedrijfstakken. Per ton 


aangevoerde goederen is de waarde die er aan wordt toegevoegd in de basismetaal- en metaalproductenindustrie 


het hoogst met 109 euro, gevolgd door de food-sector met 72 euro. Daarna volgen groothandel en chemie met 20-


15 euro per ton aangevoerde goederen. Benzine en kolen leveren de havenregio Amsterdam 8 euro toegevoegde 


waarde per ton op. De verschillen worden verklaard door de plaats van een bedrijf in de goederenketen tussen de 


primaire productie en eindverbruiker. Industriële verwerking levert significant meer toegevoegde waarde op dan 


alleen opslag en overslag.  


  


Verbondenheid Noordzeekanaalgebied (Haven) met de Metropoolregio Amsterdam (Stad) 


De Metropoolregio Amsterdam is verdeeld in het NZKG en overig MRA (ook wel Stad genoemd in deze studie: 


Haven en Stad). De bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied is sterk georiënteerd op de export, terwijl de 


economie van overig MRA overwegend voor een regionale en nationale markt werkt. Het stedelijke deel van de 


Metropoolregio Amsterdam (MRA min Havenregio) is een diensteneconomie. Door sterke agglomeratievoordelen 


in het dienstencluster in de Metropoolregio zien we dat driekwart van het binnenlandse verbruik in de Stad 


afkomstig is van toeleveranciers uit de Stad. De Havenregio is van nature meer met het buitenland verbonden. Dat 


is de natuurlijke functie van de haven. Desondanks leverde de Havenregio in 2012 voor 0,9 miljard aan goederen en 


diensten aan de Metropoolregio Amsterdam. Omgekeerd leverde de MRA voor 2 miljard euro aan de bedrijven in 


de Haven. Deze leveranties bestaan overwegend uit diensten. Benadrukt wordt deze bedragen onderdeel van het 


intermediaire verbruik van bedrijven zijn en daarom niet met de eerdergenoemde toegevoegde waarde cijfers zijn 


te vergelijken. Een vergelijking met de Rotterdamse haven liet zien dat deze bedragen relatief hoog zijn. Dat is een 


gevolg van het karakter van de Rotterdamse haven. Deze is sterker dan het NZKG op doorvoer is gericht. Daardoor 


is er relatief minder industrie die diensten in de eigen regio inkoopt. Het economisch nut van het NZKG valt voor 


een groter deel dan de Rotterdamse haven de Nederlandse dan wel de regionale economie toe.  


 


Bouwstenen voor de toekomst 


De waarde van haven is gelegen in de diversiteit van de economische activiteit enerzijds en de verbondenheid met 


de stedelijke economie anderzijds. De havenregio Amsterdam is naast de doorvoerhaven voor steenkool en 


benzine een import- en exporthaven voor de industrie. Het NZKG heeft een complementair profiel aan de overige 


Nederlandse havens en heeft wortels in de regio. Dat blijkt onder meer uit de verwerkende functie van de haven en 


de ten opzichte van de goederenoverslag relatief hoge creatie van toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde 


van het NZKG is ten opzichte van de goederenstroom beduidend hoger dan die van de Rotterdamse haven. Via de 


Amsterdamse haven wordt meer geëxporteerd dan geïmporteerd. De diversiteit blijkt uit de zes clusters die in de 


havenregio Amsterdam onderscheiden kunnen worden: 
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 Havenlogistiek (overslag en opslag van goederen, met name steenkool en benzine)  


 Basismetaal (Tatasteel) 


 Agrofood  


 Zakelijke diensten  


 Groothandel 


 Cruisevaart 


 


De verbondenheid blijkt uit verschillende cross-overs tussen de clusters en de stedelijke economie van de 


Metropoolregio Amsterdam: 


 De vraag naar hoogwaardige diensten, met name vanuit het agrofood cluster.  


 De groothandel is weliswaar klein qua toegevoegde waarde, maar spil in uitgebreide logistieke netwerken 


op nationale en Europese schaal (Europese DistributieCentra, Schiphol).  


 Industriële toeleveringen aan Tata Steel, bijvoorbeeld onderhoud, metaalnijverheid en machinebouw.  


 Bestedingen van toeristen die met cruiseschepen Amsterdam bezoeken  


Deze clusters en cross-over bieden bouwstenen voor een toekomstbestendige bedrijvigheid in het NZKG. Enerzijds 


biedt de diversiteit weerstand tegen schokken, anderzijds biedt het goede kansen voor de energietransitie en 


circulaire economie. De energietransitie vergt een cross-over tussen agrofood (verwerking agrarische 


restproducten, industriële verwerking, biomassa) en de mogelijkheden van de havenlogistiek, groothandel en 


financiering, bijvoorbeeld termijnmarkten voor biomassa. Dit is een goede uitgangspositie van het NZKG voor de 


‘biobased economy’. De eerste stappen zijn reeds gezet (het Greenmills complex). De mogelijkheden van de 


energietransitie voor het NZKG zijn echter afhankelijk van nationaal en internationaal beleid.  
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1 Inleiding 
 
De Nederlandse economische structuur hangt samen met de geografische positie die Nederland in de wereld, in 


het bijzonder in Noordwest-Europa, inneemt. Groothandel, logistiek en delen van de industrie hebben in Nederland 


gunstige vestigingscondities. De groothandel, zo blijkt uit verschillend onderzoek, heeft in Nederland een relatief 


gunstige concurrentiepositie. Industrie is een breed begrip. Het gaat om bedrijfstakken zoals de scheepsbouw voor 


gespecialiseerde markten, zoals de waterbouw, offshore, jachtenbouw en de Nederlandse marine. De olie- en 


petrochemische industrie, de basismetaal en de voedings- en genotsmiddelenindustrie zijn ook bedrijfstakken die 


voordeel hebben van de geografische positie van Nederland. Het zijn industriële bedrijfstakken die voor een 


zogeheten intermediaire vestigingsplaats kiezen. Dat zijn locaties tussen de vindplaats van grondstoffen en de 


afzetmarkt in, hetgeen bedrijven flexibiliteit geeft in afzetmarkten dan wel in de input. Grote zeehavens zijn daar 


bij uitstek voor geschikt. De basismetaal in Velsen is daar een goed voorbeeld van. De bijdrage van deze 


economische activiteiten aan de Nederlandse economie en welvaart is niet gering; het gaat jaarlijks om vele 


miljarden euro´s toegevoegde waarde en vele duizenden arbeidsplaatsen, zowel voor hoog-, midden- en 


laagopgeleiden.  


De ligging van Nederland in Noordwest-Europa en aan de grote rivieren heeft hoe dan ook invloed op de structuur 


van de economie. Het comparatieve voordeel ligt vast en zal van nature bedrijven die daarvan afhankelijk zijn 


aantrekken. Het onbenut laten van dit voordeel gaat ten koste van de welvaart. De ontwikkeling van deze positie 


vergt echter aanzienlijke investeringen in harde infrastructuur en ruimte. Het vergt keuzes in de grootstedelijke 


regio´s Rotterdam, met Europa´s grootste zeehaven en Amsterdam, de vierde zeehaven van West-Europa. De 


toegankelijkheid van de havens voor de scheepvaart en de cruisevaart vergt aanzienlijke investeringen, die onder 


meer worden gedaan in de vergroting van de zeesluis bij IJmuiden. Deze keuzes gaan over ruimtelijk beleid, 


grondbeleid en infrastructuur. In het geval van de Rotterdamse zeehaven heeft de Tweede Maasvlakte tot een 


belangrijk aanbod van extra ruimte geleid, waardoor zeehavengerelateerde bedrijvigheid zich ruimtelijk van de stad 


losweekte en zich buitengaats vestigde—een proces van ruimtelijke verschuiving richting de kust dat zich voor de 


Tweede Wereldoorlog reeds inzette met de ontwikkeling van de Waalhaven en Pernis. Hoewel er ooit plannen voor 


bestonden, is in de Metropoolregio Amsterdam geen buitengaats zeehaventerrein ontwikkeld maar is met 


Westpoort wel sprake van een vergelijkbare ruimtelijke ontwikkeling. Zich uitbreidende stedelijke functies 


concurreerde daarbij met name om de traditionele haventerreinen om ruimte.  


Buiten dit vraagstuk over ruimte en investeringen zijn er autonome ontwikkelingen die de economische structuur, 


zoals die is afgeleid van havens, veranderen. Dat zijn er in hoofdzaak drie: 


1 Het nastreven van klimaatdoelstellingen, de verduurzaming van de energievoorziening zal mogelijk leiden tot 


minder verbruik van fossiele brandstoffen en meer gebruik van biomassa, meer recycling (circulaire economie) en 


andere meer milieuvriendelijke grond- en brandstoffen zoals LNG. 


2 De ontwikkeling van de wereldhandel verandert met andere zwaartepunten in de wereld dan Noordwest-Europa 


en met technologische innovaties die leiden tot meer lokale productie, met near-sourcing en re-shoring als gevolg. 


Deze lokaal georiënteerde productieconcepten blijken uit de containerstatistieken waarbij de groei van 


containerstromen binnen Europa de groei van stromen van en naar Europa al een aantal jaar overtreft. Het blijkt 


ook uit een structuurverandering in de Chinese economie. Chinese bedrijven investeren in toenemende mate in het 


buitenland en zorgen voor een trendbreuk waarbij ‘Made in China’ vervangen wordt door ‘Made by China’. De 


ruimtelijke neerslag van deze ontwikkeling vindt met name in Oost-Europa plaats en recent staat de haven van 


Piraeus in de belangstelling wegens de overname van de haven door de Chinese reder China COSCO Shipping en de 


investering van een aantal Chinese producenten in logistieke centra in de haven.     
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3 De logistieke patronen veranderen door de ontwikkeling van nieuwe routes, zoals spoor vanuit Azië (Nieuwe 


Zijderoute), de benutting van het grotere Panamakanaal en op termijn het Nicaraguakanaal en wellicht de route via 


de Noordelijke IJszee. 


Het betekent niet het einde van de economische betekenis van havens, maar de economisch afgeleiden ervan 


zullen wel naar aard en structuur wijzigen. De groei van de overslag door de Nederlandse zeehavens zal minder 


vanzelfsprekend zijn. Door de genoemde drie factoren zal de samenstelling en hoeveelheid van de overgeslagen 


goederen veranderen. De bedrijvigheid, alsmede de afgeleide bedrijvigheid in de haven, de nabijgelegen stedelijke 


regio en de rest van Nederland zullen daardoor ook van aard veranderen. Dat geldt ook voor de gebruikte 


modaliteiten. De doelstellingen van investeringen in havencomplexen zullen veranderen. De meeste havens kiezen 


daarbij voor een meer hoogwaardige, duurzame en kennisintensieve invulling van de haven. Het 


Noordzeekanaalgebied is daar een goed voorbeeld van. 


In de Ontwerp Visie 2030 ‘Port of Amsterdam, Port of partnerships’ schetst Havenbedrijf Amsterdam haar visie op 


de haven zoals deze in 2030 eruitziet. “De Amsterdamse haven in 2030 is een dynamisch, veelzijdig, adaptief en 


metropolitaan ‘havenecosysteem’. Een systeem dat schakelt, kansen tijdig herkent en snel innovatiekracht weet te 


mobiliseren.” De visie op de haven gaat veel verder dan de traditionele haven als overslagpunt; de haven is “…een 


sterk geïntegreerd knooppunt waar grondstoffen, goederen, reststromen, data, mensen en ideeën samenkomen, 


nieuwe technologieën een kans krijgen en waar ruimte is om te experimenteren.”  De strategische keuze is om de 


sterke bestaande havenclusters verder te versterken door op kruispunten van deze clusters innovaties te 


ontwikkelen: “Het havengebied wordt een proeftuin om te ondernemen en te experimenteren met nieuwe 


duurzame technologieën.” De Visie 2030 sorteert voor op een kennisintensieve invulling van de biobased en 


circulaire economie en wil de bestaande clusters verbinden met kennisinstellingen. De focus in de strategie ligt op 


kleinschalige fijn-/biochemie en niet in grootschalige fossiele energie en/of grootschalige petrochemie. De haven 


creëert ruimte voor de productie van alternatieve energie en terminals voor 2de en 3de generatie biofuels/biomassa. 


 


Dit beleid bij de havens houdt in dat de beleidsmakers in stedelijke regio´s, waar de zeehavens gelegen zijn, een 


vraagstuk hebben. Hoewel havens infrastructurele voorzieningen voor de internationale handel in goederen zijn 


van internationale, Europese, nationale en regionale betekenis, ligt niettemin een aanzienlijk deel van de 


beleidsvorming bij de regio. Havenbedrijven en de grote steden zijn op dit gebied de belangrijkste spelers. De 


nationale overheid, in dit geval het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voert tevens beleid op dit gebied in het 


Werkprogramma Zeehavens.  


 


Vraagstelling 


Met het oog op beleidsvorming door de gemeentelijke overheid is vanuit dit perspectief bij de gemeente 


Amsterdam, Dienst Economische Zaken, in samenwerking met het Projectbureau Noordzeekanaalgebied, de vraag 


om meer informatie over zeehaven gerelateerde vraagstukken gerezen. Daarbij ligt de focus op de volgende 


elementen: informatie over de samenhang tussen soorten goederenstromen en bedrijvigheid naar sector, de 


toegevoegde waarde en werkgelegenheid in die bedrijvigheid, en bouwstenen voor een toekomstvisie. De relatie 


haven en stad, zoals onderzocht in de studie Koersen op de Toekomst; samenhang stad en haven Rotterdam in 


2040` (Manshanden & Kuipers, TNO/EUR 2015), is niet de focus, maar is een onderdeel daarvan. Om deze vraag om 


informatie te beantwoorden en bouwstenen voor een toekomstvisie te leveren komen we tot de volgende 


vraagstelling:  
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1) wat is de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en deelhavens over de jaren 1995-2015 in termen van 


goederenoverslag, toegevoegde waarde en werkgelegenheid? 


2) wat is de economische functie (import, export, doorvoer) van de soorten goederen die zijn overslagen en de 


daarmee samenhangende economische activiteit in termen van sector, toegevoegde waarde en werkgelegenheid?  


3) Wat betekent de toegevoegde waarde van elke goederenstroom voor de Metropool Regio Amsterdam 


(MRA)/deelhaven en hoe past dit in de stedelijke economie, zowel economisch als ruimtelijk?  


4) Wat zijn de bouwstenen voor de toekomst van de haven, goederenstromen en de MRA voor het functioneren 


van de haven in samenhang met de stad?  


Het NZKG wordt kortweg als ‘Haven’ aangeduid, en overig Metropoolregio Amsterdam als ‘Stad’. In dit rapport zijn 


zijn de aanduidingen Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Havenregio Amsterdam synoniem.  


 


Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een positiebepaling van de Haven in termen van de goederenoverslag, werkgelegenheid en 


toegevoegde waarde. De goederenoverslag, de optelling van aanvoer plus afvoer, wordt vervolgens aan de hand 


van de aanvoer van goederen via de zeevaart over de jaren 1995-2014 nader beschouwd. Aardolieproducten 


(benzine) en steenkool zijn daar de belangrijkste componenten in. Daarnaast worden werkgelegenheid en 


toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid gegeven. Op drie onderdelen wordt nader gefocust, 


namelijk de toegevoegde waarde per deelhaven, de aanvoer van steenkool vanwege een mogelijke sluiting van 


kolencentrales in het kader van de energietransitie en de ontwikkeling van de betekenis van de cruisevaart.  


Hoofdstuk 3 gaat nader in op de goederenstroom. Aanvoer en afvoer van goederen worden met elkaar vergeleken 


om de structuur van de goederenstromen in beeld te brengen. Tevens wordt de goederenstroom beschouwd die 


via andere modaliteiten dan de zeevaart van en naar het Noordzeekanaalgebied wordt vervoerd. Een belangrijk 


onderdeel is de benzine die via de binnenvaart van Rotterdam naar het NZKG wordt vervoerd en via de Havenregio 


Amsterdam wordt geëxporteerd. In deze beschouwing wordt inzichtelijk wat de totale aanvoer van grondstoffen en 


goederen is, wat daarvan in NZKG industrieel wordt verwerkt, en wat wordt doorgevoerd naar het buitenland en de 


rest van Nederland. In dit hoofdstuk wordt ook een indicatie gegeven van de toegevoegde waarde in verhouding 


tot de stroom grondstoffen. Industriële verwerking in de Havenregio Amsterdam levert meer toegevoegde waarde 


dan overslag en doorvoer voor verwerking elders.   


Hoofdstuk 4 gaat in op de relatie haven en stad voor het jaar 2012, het meest recente jaar waarvoor zo´n analyse 


mogelijk is. Aan de hand van een multi-regionale input output tabel is een verbijzondering gemaakt van de 


Havenregio Amsterdam binnen de MRA exclusief Almere/Lelystad. De reden daarvan is dat de MRIO vanuit 


bestaande COROP-gebieden is gemaakt en Almere/Lelystad een verbijzondering binnen Flevoland is. Omwille van 


de methode is gefocust op de Havenregio Amsterdam binnen de COROP-gebieden Agglomeratie Haarlem, 


Zaanstreek, Groot-Amsterdam en Gooi en Vechtstreek. De analyse is gericht op de bestedingen (directe 


bestedingseffecten) tussen sectoren in het NZKG (Haven), Overig MRA (Stad), overig Nederland en de rest van de 


wereld. De bestedingen tussen Haven en Stad zijn verbijzonderd naar sector. 


Hoofdstuk 5 is een beschouwend slothoofdstuk dat de strategische bouwstenen voor de toekomst benoemt. De 


belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken worden in dit slothoofdstuk nader geduid en dienen als 


uitgangspunt voor de strategische bouwstenen.  
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2 Positiebepaling economie Noordzeekanaalgebied  
 


2.1 Aanvoer van goederen in de Havenregio Amsterdam  
 
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling en de samenstelling van de aanvoer van goederen via de zeevaart door de 
Havenregio Amsterdam in beeld gebracht. Dit zijn bekende cijfers van Port of Amsterdam, in tonnen. Tevens wordt 
de toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid en de betekenis van de zee- en riviercruisevaart in 
beeld gebracht.  
 
Er zijn echter meer goederenstromen, namelijk via de binnenvaart uit overig Nederland (Rotterdam) en via de weg.  
Dit totaalbeeld van de goederenstromen komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Daarin wordt de behalve de 
aanvoer van goederen via de zeevaart ook de aanvoer via andere modaliteiten en de afvoer van goederen via alle 
modaliteiten beschouwd. Het verschil tussen aanvoer en afvoer van goederen geeft informatie over de functie van 
de goederen in de economie: industriële verwerking, doorvoer naar het buitenland of naar de rest van Nederland.  
 
De zeehavens aan het Noordzeekanaal, te weten Amsterdam, Zaandam, Beverwijk en IJmuiden, sloegen bij elkaar 
in 2014 97.790 duizend ton goederen over (dat is het totaal van aanvoer plus afvoer). Dat is een voorlopig record; 
in 2015 is de overslag, licht gedaald naar 97 miljoen ton. De zeehavens hebben vanaf de jaren negentig een af en 
toe onderbroken, voortdurende groei laten zien van de overslag. De aanvoer van goederen steeg vrijwel 
voortdurend, de afvoer volgde deze toename pas vanaf circa 1998. De goederenoverslag neemt in vergelijking met 
de periode 2000-2008 vanaf 2009 in een trager tempo toe.   
 
Figuur 2.1 Ontwikkeling aanvoer en afvoer (aanvoer plus afvoer = overslag) NZKG 1990-2015, in 1000 ton 


 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
 


Aanvoer via de zeevaart 
De toename van de aanvoer via de zeevaart is over deze periode in hoofdzaak toe te schrijven aan twee 
goederensoorten: steenkool en aardolieproducten (benzine) (figuren 2.2, 2.3). Absoluut gezien is van alle 
goederengroepen de aanvoer van steenkool via de zeevaart het sterkst toegenomen, namelijk van circa 10 miljoen 
ton in 1990 tot circa 24 miljoen ton in afgelopen jaren. De aanvoer van aardolieproducten via de zeevaart is 
gestegen van circa 7,5 miljoen ton in 1990 naar 17 miljoen ton in 2014. De aanvoer van deze brandstoffen is met 
een factor 2,5 toegenomen. De andere goederensoorten met een zekere omvang, zoals agrarische producten en 
ertsen, zijn ten opzichte van deze twee min of meer stabiel gebleven in omvang. In 1990 bedroeg de aanvoer van 
ertsen 8,5 miljoen ton, in 2014 was dit ruim 9 miljoen ton. De aanvoer van ertsen kende een piek in 2004 met iets 
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meer dan 10 miljoen ton. Het dal over de gehele periode volgde niet veel later in 2009 met 6,4 miljoen ton 
aangevoerde ertsen. De aanvoer van granen en veevoer laat een vergelijkbaar beeld zien. Deze lag in 1990 
weliswaar op 3,1 miljoen, maar bereikte in 1992 en 1993 al een volume van 5 tot 5,5 miljoen ton. Dat is praktisch 
evenveel als in 2014, toen de aanvoer van veevoeder en granen iets minder dan 5,5 miljoen ton was. In 2001 
bereikte de aanvoer van veevoeder en granen een piek van bijna 8 miljoen ton; daarna is dit gedaald en 
uitgekomen op het volume dat vergelijkbaar is met dat aan het begin van de beschouwde periode. Overige droge 
bulk laat een stijging van het aandeel in het gehele aanvoer volume zien over de gehele periode. Deze categorie 
betreft in hoofdzaak bouwmateriaal als zand en grind. Na 2009 krimpt dat aandeel enigszins. De overige 
categorieën aangevoerde goederen laten geen bijzondere ontwikkelingen zien.  
 
Het wordt benadrukt dat de aanvoer van goederen van jaar op jaar aanzienlijk kan fluctueren. Dat kan 
economische oorzaken hebben, zoals een afname in de aanvoer van ertsen in 2009 als gevolg van de vraaguitval in 
de staalmarkt in dat jaar. In 2009 lag de aanvoer van ijzererts op 66% van de aanvoer in 2008: een vermindering 
van  één-derde. Dergelijke, zij het minder felle, afnames zijn ook bij andere goederensoorten te vinden, zoals bij de 
aanvoer van steenkool in 1993, 2001 en 2009, jaren van economische teruggang.  
 
 
Figuur 2.2 Aanvoer van goederen NZKG, 1990-2014, naar belangrijkste goederensoorten, duizend metrische ton 


 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.3 Aanvoer van goederen NZKG, 1990-2014 naar belangrijkste goederensoorten, als percentage van totale 
aanvoer (totale aanvoer = 100) 


 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
 
 
Figuur 2.4 Aanvoer van steenkool NZKG 1990-2014, in procentuele groei ten opzichte van voorgaand jaar 


 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.5 Ontwikkeling aanvoer kolen voor elektriciteitsopwekking en voor Tata Steel, 1990-2014, in duizend ton.   


 


Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.6 Ontwikkeling verbruik elektriciteit Nederland, 1995-2014, miljoen kilowattuur.    


 


Bron: CBS 


 


Steenkool 
In het licht van de huidige discussie rond het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit wordt 
beknopt ingegaan op deze ladingcategorie.  
 
Steenkool is de grootste ladingcategorie in de aanvoer via de zeevaart van de Havenregio Amsterdam. Indien ook 
de aanvoer via andere modaliteiten zou worden beschouwd, is benzine de belangrijkste ladingcategorie (zie 
volgend hoofdstuk). De verviervoudiging van het kolenverbruik voor elektriciteit vloeit voort uit economische groei 
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in Nederland en Noordwest-Europa en de toename van het gebruik van elektriciteit verbruikende apparatuur, zoals 
bijvoorbeeld ICT en datacentra. Indien de groei van de aanvoer van steenkool over de gehele periode wordt 
beschouwd, is duidelijk dat dit zeer bewegelijk is (figuur 2.4). De aanvoer van jaar op jaar kan 15 procent krimpen, 
maar zelfs ook 25 procent toenemen. De recente toename van het kolenverbruik is gerelateerd aan de opkomst 
van schaliegas in de VS, waardoor daar de binnenlandse vraag naar kolen is afgenomen. Steenkool is in prijs 
gedaald en worden aantrekkelijk voor productie van elektriciteit. Ook de ´Energiewende´ in Duitsland heeft geleid 
tot een toename van het gebruik van kolen, namelijk de uitfasering van kerncentrales. Aanvullend is een deel van 
deze bewegelijkheid toe te schrijven aan de keuze van aanvoerhaven in Nederland door de reder: zowel de haven 
van Amsterdam als Rotterdam zijn aanvoerhavens voor steenkool. Steenkool wordt door de zogeheten wilde vaart 
(zoals charters in de luchtvaart) aangevoerd. Derhalve kunnen deze schepen eenvoudig van aankomsthaven 
wisselen indien de markt erom vraagt of als omstandigheden daar aanleiding toe geven.   
 
Het verbruik van kolen (cokes) door Tata Steel is betrekkelijk constant ten opzichte van het kolenverbruik voor 
elektriciteitsopwekking in de MRA zelf en doorvoer. Het effect van de crisis in 2009 is zichtbaar in het kolenverbruik 
voor staalproductie. Staalproductie vergt specifieke soorten kolen dan wel cokes. Het unieke voordeel van Tata 
Steel is de ligging aan zee, waardoor het bedrijf kan variëren in combinaties ertsen en kolen, zodat er verschillende 
soorten staal geproduceerd kunnen worden. Dat is een belangrijke factor in de concurrentiepositie van Tata Steel 
boven een concurrent die nabij een erts- of kolenmijn is gevestigd. Zulke concurrenten kunnen minder tot niet 
variëren in gewenste kwaliteiten staal.  
 
 


2.2 Toegevoegde waarde van NZKG  
 
De toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid in de Havenregio Amsterdam lag in 2014 op 4 miljard 
euro (tabel 2.1). Twee miljard werd door industriële bedrijvigheid gerealiseerd, 1,3 miljard euro door vervoer en 
opslag, en de overige 700 miljoen euro werd door energieproductie, groothandel en zakelijke diensten voor 
rekening genomen. De verdeling van de toegevoegde waarde in de Havenregio Amsterdam over deze vijf 
bedrijfstakken is in de loop van de tijd niet significant veranderd. Industriële activiteit maakt de helft van de 
toegevoegde waarde in de Havenregio Amsterdam uit, gevolgd door vervoer en opslag. Het aandeel van vervoer en 
opslag heeft de neiging toe te nemen (plus twee procent tussen 2002 en 2014).  
 
In de loop van de tijd fluctueert het aandeel van de toegevoegde waarde van het NZKG in de MRA tussen de 3,3 en 
4 procent (figuur 2.1). Na 2008 is het aandeel van het NZKG flink teruggevallen, hetgeen grotendeels is veroorzaakt 
door de terugval in staalproductie als gevolg van de vraaguitval op de staalmarkt in het recessiejaar 2009. De 
vraaguitval in dat jaar trof de staalindustrie veel sterker dan de economie van de MRA in het algemeen (waaronder 
de financiële diensten).   
 
Tabel 2.1 Omvang toegevoegde waarde NZKG naar grote sectoren, Euro, lopende prijzen, 2002-2014 


 2002 2014  2002 2014 


      


 mln E   Als proc. aandeel 


Industrie 1.408,2 2.000,7  51 50 


Energie 112,2 123,8  4 3 


Groothandel 189,3 300  7 7 


Vervoer en opslag 854,3 1.338,6  31 33 


Zakelijke diensten 173,6 278  6 7 


      


 2.737,6 4.041,1  100 100 


Bron: Havenmonitor 2014 
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Figuur 2.7 Aandeel havengerelateerde activiteiten NKZG in toegevoegde waarde van de gehele MRA (inclusief 
Almere en Lelystad), 2002-2014)  
Aandeel in procenten, MRA = 100  


 
Bron: Havenmonitor 2014/bewerking NEO Observatory 
 
 
 
De basismetaal en metaalproductenindustrie realiseert de hoogste toegevoegde waarde in de Havenregio 
Amsterdam met 1,2 miljard euro in 2014 (TATA-steel aan de haven van IJmuiden-Velsen). Dit bedrijf realiseert een 
derde van de toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid in het NZKG. Daarna volgt een aantal 
bedrijfstakken dat min of meer gelijk van omvang is (250 tot 400 miljoen euro): overslag en opslag (dat betreft in 
hoofdzaak de overslag en opslag van kolen en benzine, diesel, kerosine), food, vervoer over de weg, dienstverlening 
ten behoeve van het vervoer en de chemische industrie.   
 
De werkgelegenheid in de bedrijvigheid in de Havenregio Amsterdam kwam in 2014 op ruim 34 duizend werkzame 
personen. Tata Steel in Velsen is met circa 9,5 duizend werkzame personen de grootste werkgever. Het wegvervoer 
volgt daarna met 5,4 duizend werkzame personen. Groothandel en zakelijke diensten volgen daarachter met circa 
drieduizend werkzame personen elk. Belangrijke havengebonden industriële bedrijfstakken zoals de food en de 
chemie komen op 2,3 respectievelijk 1,5 duizend werkzame personen.  
 
Uit een vergelijking van de proporties werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de totalen van de Havenregio 
Amsterdam kan afgeleid worden wat de kapitaal- respectievelijk arbeidsintensieve havengebonden bedrijfstakken 
zijn. De meeste bedrijfstakken zijn kapitaalintensief; alle industriële bedrijfstakken zijn dat, aangevuld met de 
zeevaart, opslag en overslag en de elektriciteitsproductie. Wegvervoer, groothandel en zakelijke diensten zijn meer 
arbeidsintensief.  
 
In de loop van de tijd is de werkgelegenheid van de havengebonden bedrijvigheid constant gebleven, terwijl de 
toegevoegde waarde en overslag in dezelfde mate zijn toegenomen (figuur 2.7) 
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Tabel 2.2 Omvang NZKG naar bedrijfstak, toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2014 
Havengebonden bedrijven naar bedrijfstak op volgorde toegevoegde waarde 2014 


 Toegevoegde waarde Werkzame personen 


   


 Miljoen euro  


Basismetaal- en metaalproductenindustrie 1.170 9.566 


Overslag/opslag 389 2.648 


Voedingsmiddelenindustrie 366 2.293 


Wegvervoer 303 5.399 


Dienstverlening t.b.v. het vervoer 303 2.004 


Groothandel 300 3.038 


Zakelijke en niet zakelijke dienstverlening 278 2.894 


Chemische industrie 261 1.518 


Zeevaart 221 1.358 


Overig 140 1.179 


Elektriciteitsproductie 124 258 


Binnenvaart 108 1.101 


Aardolie-industrie 36 217 


Transportmiddelenindustrie 29 460 


Spoorvervoer 14 224 


Pijpleiding . . 


   
Totaal 4.041 34.157 


Bron: Havenmonitor  
 
Figuur 2.8 Aandeel bedrijfstakken in het NZKG, toegevoegde waarde en werkzame personen, 2014 
Volgorde op basis van toegevoegde waarde 


 
Bron: Havenmonitor 2014 
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Figuur 2.9 Geïndexeerde ontwikkeling toegevoegde waarde, werkgelegenheid en overslag (aanvoer plus afvoer) in 
het Noordzeekanaalgebied  
2002 = 100  


 
Bron: Havenmonitor 2014 
 
De havens van Amsterdam en IJmuiden-Velsen zijn de grootste deelhavens in de Havenregio Amsterdam. 
Amsterdam was in 2014 de grootste deelhaven met een toegevoegde waarde van 1,9 miljard euro, gevolgd door 
IJmuiden-Velsen met 1,6 miljard Euro. De haven van Amsterdam kent een diverse bedrijvigheid, terwijl de haven 
van IJmuiden-Velsen met name de overzeese goederenstroom van Tata Steel verwerkt. De havens van Zaandam en 
Beverwijk zijn kleiner. De haven van Amsterdam is een haven die met name steunt op overslag/opslag van 
goederen, wegvervoer en groothandel. De chemische industrie is de enige havengebonden industriële activiteit in 
de haven van Amsterdam. Het sterke accent van de haven van Amsterdam op handelsfuncties ontbreekt in de 
havens van Zaandam en IJmuiden Beverwijk; daar overheerst de voedingsmiddelenindustrie respectievelijk 
basismetaal.  
 
Samenvattend: de haven van IJmuiden /Velsen heeft overwegend een functie voor Tata Steel en er is enige 
chemische industrie en groothandel gevestigd. De havengebonden bedrijvigheid van Zaandam bestaat uit voeding- 
en genotsmiddelen, chemie, groothandel en vervoer & opslag. De haven van Amsterdam is gespecialiseerd in 
overslag en opslag (kolen, benzine), chemie en wegvervoer.   
 
Tabel 2.3 Omvang en aandeel deelhavens NZKG in Euro, lopende prijzen, 2002-2014 


 2002 2014  2002 2014 


      


 mln Euro   Als proc. aandeel 


Beverwijk 54 78  2,0 1,9 


Zaanstad 276 482  10,1 11,9 


IJmuiden-Velsen 1.172 1.581  42,8 39,1 


Amsterdam 1.235 1.900  45,1 47,0 


      


 2.738 4.041  100 100 


Bron: Havenmonitor 2014 
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Tabel 2.4 Omvang havengerelateerde bedrijfstakken per deelhaven en NZKG, miljoen euro, 2014 
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 miljoen Euro    
Zeevaart 0 15,1 17 190 221 


Binnenvaart 0,2 1,6 12 95 108 


Wegvervoer 1,7 0,4 26 275 303 


Spoorvervoer 0,1 0 2 12 14 


Pijpleiding 0 0 0 0 0 


Dienstverlening t.b.v. het vervoer 24,2 6,8 83 189 303 


Overslag/opslag 4,1 25,8 10 349 389 


Voedingsmiddelenindustrie 0 328,4 7 31 366 


Aardolie industrie 5,4 0 3 27 36 


Chemische industrie 0,4 34,4 10 216 261 


Basismetaal- en metaalproductenindustrie 1,9 4,3 1.129 34 1.170 


Transportmiddelenindustrie 0,3 10 4 15 29 


Elektriciteitsproductie 0 0,8 81 42 124 


Overig 19,5 3,3 73 44 140 


Groothandel 14 45,1 78 163 300 


Zakelijke en niet zakelijke dienstverlening 6,6 6,3 45 220 278 


      
Totaal 78,4 482,3 1.581 1.900 4.041 


Bron: Havenmonitor 2014 
 
 


2.3 Zee- en riviercruisevaart 
 
De betekenis van Havens Amsterdam voor toerisme neemt fors toe. Het aantal passagiers dat via de cruisevaart, 
overzee en via de rivieren, de Metropoolregio Amsterdam aandoet, is sinds de jaren negentig fors gestegen. In 
1990 deden ongeveer evenveel passagiers Amsterdam aan via zeecruises als via riviercruises, namelijk rond de 30 
duizend. In 2014 zijn dat er zeer veel meer, namelijk ruwweg 430 duizend passagiers via de riviercruises en 250 
duizend via cruises van overzee. Opvallend is dat de toename van het aantal riviercruise passagiers praktisch 
ononderbroken exponentieel toeneemt, terwijl de toename van het aantal passagiers uit zeecruises meer 
schoksgewijs toeneemt. Dit wijst erop dat er meer barrières zijn, dan wel meer concurrentie is in de markt voor 
zeecruises. De zeecruisevaart lijkt gevoelig te zijn voor de conjunctuur; 2008 is een duidelijk topjaar, en in 2009 liep 
de belangstelling fors terug. Zeecruisevaart is kennelijk een luxegoed; de vraag reageert relatief sterk op de 
conjunctuur. Een vergelijkbare gevoeligheid (elasticiteit) is in de riviercruisevaart niet waarneembaar.  
 
In de zeecruisevaart is bovendien meer keuze tussen steden die aangedaan kunnen worden, zodat routes geregeld 
wijzigen, afhankelijk wat de steden te bieden hebben. Amsterdam moet dan concurreren met een groot aantal 
steden dat via de zee bereikbaar is. Daarnaast ligt Amsterdam niet aan zee, maar is alleen via het Noordzeekanaal, 
met een sluispassage, bereikbaar. Voor de grootste cruiseschepen is dat een relatieve hindernis. De daling van de 
zeecruisevaart in 2013 en 2014 lijkt het gevolg te zijn van een conjunctureel dal, maar er zijn signalen dat de eisen 
aan de brandstof ook meewegen. Riviercruiseschepen gebruiken laagzwavelige stookolie of diesel, terwijl zee 
cruiseschepen op hoogzwavelige stookolie varen. Regelgeving op dit gebied leidt ertoe dat reders schepen om 
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moeten bouwen. Dit is in bestaande schepen een kostbare aangelegenheid. Bovendien is relatief schone, 
laagzwavelige brandstof duurder; stookolie is een goedkoop, doch vervuilend restproduct van raffinaderijen.  
 
Met betrekking tot de economische waarde van de cruisevaart zijn er verschillende bronnen die geen eenduidig 
antwoord geven. Uit de verschillende schattingen wordt wel een orde van grootte duidelijk.  
De economische waarde van de zeecruisevaart voor geheel Nederland is door de Cruise Line International 
Association in de studie The Cruise Industry, Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2015 
bepaald op 399 miljoen Euro. Dat zijn de bestedingen door de eigenaren aan scheepswerven, uitgaven van 
instappende passagiers (embarkation) als bezoekende passagiers, bemanning en inkopen van de reders in de 
havens die ze aandoen (catering, brandstof etc). Vliegtickets van passagiers tellen ook mee. Echter, deze 400 
miljoen euro betreft geheel Nederland en kan niet regionaal toegedeeld worden. Daarnaast zijn het bestedingen; 
het is geen toegevoegde waarde.  
 
Indien de economische baten voor de MRA uit de cruisevaart worden afgeleid van de vuistregel van een half 
miljoen euro aan bestedingen per call (Havenvisie 2030, p.37), komen we voor 2014 op een bedrag van 63 miljoen 
euro. Dat zijn bestedingen variërend van havengeld, bunkeren, tot bestedingen van passagiers en bemanning die 
de wal aandoen.   
 
Met betrekking tot de economische impact van de riviercruises geeft Plaisier 2011 een omzetbedrag van 82 miljoen 
voor 2010 voor geheel Nederland. De bestedingen van passagiers van riviercruises zijn in Plaisier 2011 voor het jaar 
2010 bepaald op 44 euro per dag (Plaisier 2011, p 34). Dat bedrag is exclusief de bestedingen van de eigenaren van 
de schepen (onderhoud, catering, bunkering). Het aantal dagen dat een riviercruiseschip in Amsterdam verblijft is, 
uitgaande van de duur van een gehele riviercruise, geraamd op 1,5. Bij een aantal van 430 duizend passagiers uit de 
riviercruisevaart en 50 euro bestedingen in 2014, komen we op een geraamd bedrag van 32 miljoen euro voor 
geheel 2014. Dit betreft puur de bestedingen van passagiers.  
 
De bestedingen uit de rivier- en zeecruises zijn qua definitie niet goed vergelijkbaar en worden derhalve niet 
opgeteld. Een raming van toegevoegde waarde kan eveneens niet gegeven worden. De bronnen geven hoogstens 
een orde van grootte. Opgemerkt wordt dat een deel van de financiële baten uit cruises al meewegen in de cijfers 
die de Havenmonitor geeft, bijvoorbeeld de diensten die de haven aan cruiseschepen levert (havengelden).   
 
Figuur 2.10 Ontwikkeling aantal passagiers dat Havens Amsterdam aandoet via zeecruises en riviercruises, 1990-
2014 
 


 
Bron: Port of Amsterdam/Bewerking NEO Observatory 
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3 Relatie goederenstromen en sector 
 


3.1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de belangrijkste karakteristieken van het NZKG over aanvoer van goederen naar 
soort, toegevoegde waarde en werkgelegenheid naar sector van de havengebonden bedrijvigheid gegeven.  
 
Dit hoofdstuk richt zich op twee vragen: ten eerste wat is de rol van de goederen in de regionale economie van de 
MRA, en ten tweede, wat is de toegevoegde waarde die aan die goederenstromen gerelateerd kan worden? Deze 
twee vragen zijn van belang voor een begrip van de haven als industrieel en logistiek knooppunt. 
 
De goederen die in de havens van Amsterdam worden aangevoerd worden op verschillende manieren verwerkt. 
Een deel wordt in de haven industrieel verwerkt, een ander deel wordt doorgevoerd, hetzij naar het binnenland, 
hetzij naar het buitenland. Om dit in beeld te brengen zijn meer gegevens nodig dan die van de zeevaart alleen die 
door de Port of Amsterdam worden verstrekt. Deze data zijn van het CBS afkomstig.  
 
Het CBS geeft niet alleen de data over de zeevaart, die praktisch overeenkomen met die van de Port of Amsterdam, 
maar ook de goederen die via andere modaliteiten worden aan- en afgevoerd in de Havenregio Amsterdam. Tevens 
geeft het CBS de herkomst en bestemming van die goederen naar land. Ten behoeve van deze analyse is dat 
geaggregeerd tot Nederland en de rest van de wereld. Deze integrale cijfers zijn echter voor dit project alleen voor 
het jaar 2012 goed beschikbaar. In deze analyse gaat het om de structuur van de goederenstroom en niet de 
ontwikkeling.  
 
 


3.2 Totaalbeeld goederenstromen door de Havenregio Amsterdam 
 
De totale goederenstromen die in de Havenregio Amsterdam werd aangevoerd had in 2012 een omvang van 108,5 
miljoen ton. Daarvan werd 64,3 miljoen ton aangevoerd van overzee. Dat cijfer is vergelijkbaar met de 
goederenaanvoer zoals die door Port of Amsterdam wordt gerapporteerd (64,8 miljoen ton, hetgeen een lichte 
afwijking is). De afvoer van goederen uit de Havenregio Amsterdam lag in 2012 op 89,7 miljoen ton, waarvan 29,3 
miljoen ton door de zeevaart (29,5 miljoen ton volgens Port of Amsterdam). Deze 64,8 en 29,5 miljoen ton tellen op 
tot een overslag 94, miljoen ton, hetgeen een vertrouwd getal is. Dit overzicht van de totale aanvoer en afvoer, 
naar zeevaart en overige modaliteiten, en naar herkomst en bestemming, laat in hoofdlijnen de richting van de 
antwoorden op de gestelde vragen zien.  
 
De zeevaart neemt het overgrote deel van de aanvoer van goederen uit de wereld voor zijn rekening. De aanvoer 
uit Nederland gaat via andere modaliteiten. In de afvoer speelt de zeevaart een bescheidener rol; een derde van de 
totale afvoer van goederen gaat via de zeevaart de Havenregio Amsterdam uit. Deze verdeling is toe te schrijven 
aan de aard van de goederen en de relatieve waarde. Van overzee worden relatief goedkope grondstoffen in bulk 
aangevoerd en deze worden dan doorgevoerd of in de Havenregio Amsterdam industrieel verwerkt. Voor zover het 
doorvoer betreft, verlaten de goederen de Havenregio Amsterdam ook via andere modaliteiten de regio, indien de 
grondstoffen zijn verwerkt tot hoogwaardige halffabricaten, verlaten ze NZKG uitsluitend via andere modaliteiten 
het gebied. Hoogwaardiger goederen worden via modaliteiten getransporteerd die beter inspelen op de gewenste 
logistieke eisen dan zeevaart, zoals snelheid en flexibiliteit. Dan gaat het vooral om binnenvaart, rail- en 
wegtransport. Ten tweede laten de kerncijfers in tabel 3.1 zien dat het totale aangevoerde gewicht circa 19 miljoen 
ton hoger is dan het totale afgevoerde gewicht. In het industriële productieproces in de Havenregio Amsterdam 
verdwijnt derhalve 19 miljoen ton.  
 
De uitsplitsing naar goederengroep (NSTR) laat zien welke goederensoorten in het productieproces of door 
consumptie verdwijnen. Dat is 3,5 miljoen ton brandstof (benzine), 6,6 miljoen ton steenkool, 5,3 miljoen ton zand, 
steen, cement en hout, 5,7 miljoen ton chemische producten en 6 miljoen ton ertsen en metaalresiduen. Twee 
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goederengroepen laten een positief cijfer zien: metalen en metalen halffabricaten en 4,8 miljoen ton aan overige 
goederen en halffabricaten. De laatste groep is zeer waarschijnlijk het product van industriële verwerking van 
chemische grondstoffen. De omzetting van erts in metalen hallfabricaten spreekt voor zich. Voor zover de 
goederen niet verwerkt worden, vindt afvoer naar Nederland en de wereld plaats.  
 
Tabel 3.1 Overzicht goederenstromen in en uit de Havenregio Amsterdam, naar/uit Nederland en de wereld, voor 
zeevaart en overige modaliteiten, in 1000 ton  


Aanvoer    


 Totaal Uit wereld Uit Ned. 


 x 1000 ton   


Totaal 108.447 76.232 32.215 


Zeevaart 64.319 63.627 692 


Overige modaliteiten 44.128 12.604 31.523 


    


    
Afvoer     


 Totaal Naar wereld Naar Ned.  


 x 1000 ton   


Totaal 89.672 53.587 36.085 


Zeevaart 29.228 28.813 415 


Overige modaliteiten 60.444 24.774 35.670 


Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
 
Tabel 3.2 Aanvoer en afvoer van goederen naar en van de Havenregio Amsterdam, 2012, 1000 ton 


 Aanvoer Afvoer Saldo 


    
 X 1000 ton   


Aardolie en aardolieproducten 28.272 24.805 -3.467 


Vaste minerale brandstoffen 17.955 11.339 -6.617 


Ruwe mineralen; bouwmaterialen 17.198 11.855 -5.343 


Overige goederen en fabricaten 15.238 20.055 4.817 


Chemische producten 9.986 4.304 -5.682 


Voedingsproducten en veevoeder 9.828 9.668 -160 


Ertsen en metaalresiduen 7.440 1.495 -5.945 


Metalen, metalen halffabricaten 1.688 5.253 3.565 


Meststoffen 842 899 57 


    


 108.447 89.672 -18.775 


Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 3.1 Aanvoer en afvoer van goederen naar en van Havenregio Amsterdam, 2012, alle modaliteiten, duizend 
ton.  


 
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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3.3 Aanvoer en afvoer van goederen naar soort1 en herkomst 
 
Van de aangevoerde goederen is 70 procent afkomstig van buiten Nederland, de overige 30 procent is uit 
Nederland afkomstig. De goederencategorieën met de grootste omvang (een aanvoer van meer dan 10 miljoen 
ton) zijn aardolie en –producten (brandstof), vaste minerale brandstoffen (steenkool) en ruwe mineralen en 
bouwmaterialen (zand, stenen, hout, etc).  Daarna (een aanvoer van 5 tot 10 miljoen ton) volgen 
voedingsproducten en veevoer, chemische producten en ertsen/metaalresiduen (schroot). De aangevoerde 
goederen afkomstig uit Nederland betreffen brandstoffen (aardolie en –producten), industriële producten en 
bouwmaterialen. De aardolieproducten (benzine) zijn afkomstig uit Rotterdam. Zand en grind zijn afkomstig van 
zandzuigerijen en grindgaten elders in Nederland of het continentale plat. Steenkool en brandstoffen zijn 
overwegend bestemd voor de doorvoer naar Nederland, dan wel het buitenland. Benzine en steenkool zijn de 
belangrijkste goederen die van overzee worden aangevoerd; de havens van de Havenregio Amsterdam zijn het 
belangrijkste depot voor deze fossiele brandstoffen in Noordwest-Europa.  
 
Van overzee worden in de Havenregio Amsterdam met name zes goederensoorten aangevoerd:  
 
1 steenkool (vaste minerale brandstoffen)  
2 brandstoffen (aardolie en –producten)  
3 zand, steen en hout (ruwe mineralen en bouwmaterialen) 
4 ijzererts en schroot 
5 granen, veevoer en cacao 
6 chemische producten (overwegend petrochemie)  
 
Vervoermiddelen (auto´s) zijn niet als zodanig geregistreerd, maar vallen onder ´goederen niet beschikbaar´. Per 
saldo is NZKG een import- en doorvoerhaven van fossiele brandstoffen, ertsen en agrarische producten en 
chemische producten.  
 
Bedrijven in de Havenregio Amsterdam voerden in 2012 bijna 90 miljoen ton goederen af (tabel 3.5), waarvan 29,2 
miljoen ton via de zeevaart (tabel 3.6), dat wil zeggen via de zeesluis bij IJmuiden de Havenregio verlaat. Van de 
afgevoerde goederen ging circa 60 procent naar het buitenland. Dit is zowel export van de industrie in de 
Havenregio Amsterdam als doorvoer van goederen. De industriële exportproducten van de Havenregio Amsterdam 
zijn hoofdzakelijk metalen halffabricaten, voedingsproducten en veevoer en chemische producten. De overige 
afgevoerde goederen zijn overwegend benzine en steenkool. De doorvoer daarvan vormt meer dan de helft van de 
afvoer van goederen naar het buitenland. Met andere woorden, circa de helft van de aanvoer (48 procent) en 
afvoer (55 procent) van goederen door de Havenregio Amsterdam is doorvoer van steenkool en benzine. NZKG 
fungeert voor Nederland als importhaven voor de volgende goederen: benzine, steenkool, zand, steen en hout, 
voedingsproducten en veevoer. Chemische producten en metalen/metalen halffabricaten zijn in omvang minder 
belangrijk, maar wel hoogwaardig (zie de verdere analyse).   
 
Via de internationale zeevaart worden uit de Havenregio Amsterdam met name aardolie en brandstof afgevoerd en 
algemene lading/stukgoed (auto´s, containers). De afvoer vindt voor het overgrote deel plaats via de binnenvaart 
(steenkool naar Nederlandse en Duitse kolencentrales, zand), het spoor (metalen halffabricaten naar de Duitse 
auto-industrie), en wegvervoer (bouwmaterialen, chemicaliën). Benzine wordt overwegend via zeeschepen 
afgevoerd.  
 
 
 
 


                                                           
1 Indeling goederen naar soort volgens de Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 
Transport, Revisée (NSTR) 
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Tabel 3.3 Aanvoer van goederen naar Havenregio Amsterdam (NZKG), totaal, verdeeld naar herkomst Nederland en 
de wereld, alle modaliteiten, naar goederencategorie, x 1000 ton 


Totaal Totaal Uit wereld Uit Ned. Totaal Uit wereld Uit Ned. 


       
 1000 ton Als aandeel in % 


Aardolie en aardolieproducten 28.272 19.118 9.154 26 25 28 


Chemische producten 9.986 6.178 3.808 9 8 12 


Ertsen en metaalresiduen 7.440 6.598 842 7 9 3 


Goederensoort niet beschikbaar 6.772 5.928 844 6 8 3 


Goederensoort niet te bepalen 170 108 62 0 0 0 


Meststoffen 842 762 80 1 1 0 


Metalen, metalen halffabricaten 1.688 1.060 628 2 1 2 


Overige goederen en fabricaten 8.296 2.427 5.869 8 3 18 


Ruwe mineralen; bouwmaterialen 17.198 10.111 7.087 16 13 22 


Vaste minerale brandstoffen 17.955 17.425 530 17 23 2 


Voedingsproducten en veevoeder 9.828 6.518 3.311 9 9 10 


       


 108.447 76.232 32.215 100 100 100 


 100 70 30    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
 
Tabel 3.4 Aanvoer van goederen naar de Havenregio Amsterdam (NZKG), verdeeld naar herkomst Nederland en de 
wereld via de zeevaart, naar goederencategorie, x 1000 ton 


Zeevaart Totaal Uit wereld Uit Ned. Totaal Uit wereld Uit Ned. 


       
 X 1000 ton Als aandeel in % 


Aardolie en aardolieproducten 15.474 15.324 150 24 24 22 


Chemische producten 3.844 3.809 35 6 6 5 


Ertsen en metaalresiduen 6.309 6.309 0 10 10 0 


Goederensoort niet beschikbaar 5.797 5.540 257 9 9 37 


Goederensoort niet te bepalen 84 84 0 0 0 0 


Meststoffen 706 704 1 1 1 0 


Metalen, metalen halffabricaten 705 705 0 1 1 0 


Overige goederen en fabricaten 1.170 1.166 3 2 2 0 


Ruwe mineralen; bouwmaterialen 7.268 7.245 24 11 11 3 


Vaste minerale brandstoffen 17.034 16.815 219 26 26 32 


Voedingsproducten en veevoeder 5.928 5.926 2 9 9 0 


       


 64.319 63.627 692 100 100 100 


 100 99 1    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







23 
 


Tabel 3.5 Afvoer van goederen vanuit de Havenregio Amsterdam (NZKG), totaal (alle modaliteiten), verdeeld naar 
herkomst Nederland en de wereld, naar goederencategorie, x 1000 ton 


Totaal Totaal 
Naar 
wereld Naar Ned. Totaal 


Naar 
wereld Naar Ned.  


       
 X 1000 ton Als aandeel in % 


Aardolie en aardolieproducten 24.805 19.593 5.211 28 37 14 


Chemische producten 4.304 2.248 2.055 5 4 6 


Ertsen en metaalresiduen 1.495 826 669 2 2 2 


Goederensoort niet beschikbaar 4.745 3.610 1.135 5 7 3 


Goederensoort niet te bepalen 5.868 5.784 84 7 11 0 


Meststoffen 899 747 152 1 1 0 


Metalen, metalen halffabricaten 5.253 3.679 1.574 6 7 4 


Overige goederen en fabricaten 9.442 3.292 6.150 11 6 17 


Ruwe mineralen; bouwmat.  11.855 1.051 10.804 13 2 30 


Vaste minerale brandstoffen 11.339 9.784 1.555 13 18 4 


Voedingsproducten en veevoeder 9.668 2.974 6.695 11 6 19 


       


 89.672 53.587 36.085 100 100 100 


 100 60 40    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 


 
 
 
Tabel 3.6 Afvoer van goederen vanuit de Havenregio Amsterdam (NZKG), totaal, verdeeld naar herkomst Nederland 
en de wereld, via de zeevaart, naar goederencategorie, x 1000 ton 


Zeevaart Totaal Naar wereld Naar Ned. Totaal Naar wereld Naar Ned.  


       
 X 1000 ton Als aandeel in % 


Aardolie en aardolieproducten 14497 14371 126 50 50 30 


Chemische producten 1318 1289 29 5 4 7 


Ertsen en metaalresiduen 447 447 0 2 2 0 


Goederensoort niet beschikbaar 3404 3195 208 12 11 50 


Goederensoort niet te bepalen 5752 5750 2 20 20 1 


Meststoffen 22 21 1 0 0 0 


Metalen, metalen halffabricaten 859 858 2 3 3 0 


Overige goederen en fabricaten 1969 1967 2 7 7 0 


Ruwe mineralen; bouwmaterialen 220 175 45 1 1 11 


Vaste minerale brandstoffen 530 530 0 2 2 0 


Voedingsproducten en veevoeder 212 211 0 1 1 0 


       


 29.228 28.813 415 100 100 100 


 100 99 1    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Het algehele beeld is dat de Havenregio Amsterdam in 2012 76,2 miljoen ton goederen uit het buitenland 
aanvoerde en 32,2 miljoen ton uit Nederland. Daarvan werd circa 19 miljoen ton verbruikt in industriële processen 
en elektriciteitsopwekking. Van de afgevoerde goederen ging 53,6 miljoen naar het buitenland en 36,1 miljoen ton 
naar overig Nederland (zie figuur 3.2). Voor de belangrijkste goederenstromen door de Havenregio Amsterdam is 
een dergelijke figuur opgesteld (zie bijlage).  
 
Figuur 3.2 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten  
Totaal goederen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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3.4 Goederenstromen en toegevoegde waarde 
 
De verschillende stromen goederen en grondstoffen zijn gekoppeld aan bedrijven en vervolgens aan de 
bedrijfstakken waarvan de toegevoegde waarde uit de Havenmonitor bekend is. Dit is gedaan voor bedrijfstakken 
met meer dan 250 miljoen euro toegevoegde waarde (tabel 3.7). Deze bedrijfstakken verwerken het grootste deel 
van de totale aanvoer van grondstoffen en goederen in de Havenregio Amsterdam die via de zeevaart, binnenvaart, 
wegvervoer en pijpleiding wordt aangevoerd. Dat betreft 89,2 miljoen ton van de 108,5 miljoen ton. Het grootste 
goederenoverslag volume betreft steenkool en brandstof.  
 
Het nut van steenkool en benzine ontstaat bij het verbruik in de staalindustrie, elektriciteitsproductie en autorijden. 
Aan op- en overslag verdienen bedrijven een beperkte marge (toegevoegde waarde). Deze marge lag in 2014 op 8 
euro per ton (tabel 3.7). Van de grote stromen is dit de laagste toegevoegde waarde per overgeslagen ton goederen. 
De hoogste toegevoegde waarde hangt samen met de basismetaalindustrie: 109 euro per ton aangevoerde 
grondstof. Op de tweede plaats volgt de voedings- en genotmiddelenindustrie. De toegevoegde waarde per ton 
overgeslagen goederen voor de chemische industrie en de groothandel ligt in dezelfde orde van grootte (20-25 euro 
per ton).  
 
Uit de verhouding tussen de relatieve omvang van de aangevoerde goederenstromen en de toegevoegde waarde 
wordt duidelijk dat de basismetaal met 10 procent van het totale goederenaanvoer volume, 29 procent van de 
toegevoegde waarde realiseert. Omgekeerd realiseert de sector overslag en opslag (van overwegend steenkool en 
aardolieproducten) 45 procent van de totale goederenstroom en 10 procent van de toegevoegde waarde in het 
Noordzeekanaalgebied. Het steenkoolverbruik voor de elektriciteitsproductie en staalproductie is toegerekend aan 
de sector elektriciteitsopwekking en basismetaalindustrie. Eventueel verlies van overslag en opslag van steenkool als 
gevolg van de energietransitie zal een groot effect op de goederenstroom hebben, maar een relatief beperkt effect 
op de toegevoegde waarde die in het NZKG wordt verdiend. Waarschijnlijk zullen de overslagbedrijven dan 
overschakelen op alternatieve stromen, maar dat hangt volledig af van de wijze waarop de transitie naar een 
duurzame energievoorziening verloopt. Aan de horizon wacht een transformatie opgave voor de Havenregio 
Amsterdam, maar deze is afhankelijk van het nationale en internationale energiebeleid.  
 


Tabel 3.7 Totale hoeveelheid aangevoerde grondstoffen en goederen door de respectievelijke sectoren in de 
Havenregio Amsterdam, x1000 ton, hiermee samenhangende toegevoegde waarde (in miljoen euro); en de waarde 
in  euro per ton 


 Waarde Aanvoer Euro/ton Waarde Aanvoer 


 mln euro x 1000 ton  mln euro x 1000 ton 


      


 absolute waarde  Aandeel in procenten 


Basismetaal- en metaalproductenindustrie 1.170 10.712 109 29 10 


Overslag/opslag 389 48.421 8 10 45 


Voedingsmiddelenindustrie 366 5.108 72 9 5 


Groothandel 300 14.129 21 7 13 


Chemische industrie 261 10.828 24 6 10 


      
Subtotaal  2.486 89.198 28 62 82 


Overig toegevoegde waarde 1.555  - - - 


Overig goederenoverslag  19.245 - - - 


Totaal 4.041 108.443 37 100 100 


Bron: CBS, EUR, LISA; Haven Amsterdam (bewerking NEO Observatory) 
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4 Samenhang Stad en Haven in de Metropoolregio Amsterdam 
 


4.1 Inleiding: een multi-regionale input-output tabel  
 
In de vorige hoofdstukken is een beeld gegeven van de relatie tussen goederenstromen en bedrijfstakken in de 


regio. Ook is de samenstelling en ontwikkeling van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de 


zeehavengerelateerde bedrijvigheid nader beschouwd aan de hand van gegevens uit de Havenmonitor (bron: EUR). 


In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de economische samenhang tussen haven en de stad in de 


Metropoolregio Amsterdam aan de hand van de multiregionale input-outputtabel. Dit levert inzicht op in de 


economische relatie tussen haven en stad in de Metropoolregio Amsterdam. Door de haven als aparte regio toe te 


voegen, worden de economische relaties met de regio, Nederland en het buitenland expliciet zichtbaar. In de rest 


van dit hoofdstuk wordt gesproken over de Stad en de Haven in de Metropoolregio. De Haven is hierbij 


gedefinieerd als de zeehavengerelateerde bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied (aan de hand van 


toegevoegde waarde cijfers uit de Havenmonitor over de havens van Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam).  


De Stad is de Metropoolregio Amsterdam minus de haven2  en minus Almere/Lelystad. De belangrijkste 


bevindingen uit dit hoofdstuk zijn dat: 


1. Er zit tussen Haven en Stad een groot verschil in relatieve toegevoegde waarde  


De toegevoegde waarde is het verschil tussen de gerealiseerde productie en het intermediair verbruik. De 


waarde die een bedrijf zelf toevoegt is bepalend voor het verdienvermogen en is bestemd voor de verstrekkers 


van arbeid (loon) en kapitaal (in de vorm van winst). In de haven van Amsterdam wordt per euro productie 31 


cent toegevoegd in 2012, in de stad (MRA exclusief haven en Almere/Lelystad) 47 cent. Dit is een gevolg van 


het hoge intermediaire verbruik in de industrie. In vergelijking met de Rotterdamse haven (22 cent in 2008) 


voegt het NZKG relatief veel toe dankzij de aanwezigheid van de industriële clusters basismetaal, voeding en 


chemie. 


2. De Haven is sterk export georiënteerd, de Stad is gericht op de regionale en nationale vraag 


Bijna de helft van de productie van de Haven is bestemd voor de export. In de Stad, met nadruk op 


hoogwaardige dienstensector, is de rol van de export beperkt met 17 procent. De Stad is sterk gericht op de 


binnenlandse markt, met interne vraag uit de Metropoolregio Amsterdam en vraag uit overig Nederland. In de 


periode 2008-2012 is deze binnenlandse vraag sterk toegenomen.  


3. De economische relaties tussen Haven en Stad zijn beperkt  


De economische interactie tussen Haven en Stad is beperkt. De Haven levert in 2012 voor 900 miljoen euro 


goederen en diensten aan de Stad. Hiermee is de Stad goed voor 7,5 procent van de totale productieomvang 


van de Haven. De Stad levert voor 2 miljard goederen en diensten aan de Haven, wat minder dan 1 procent van 


de totale productieomvang van de stad is. De leveringen van de Stad aan de Haven zijn met bijna de helft van 


het totale binnenlandse verbruik belangrijk voor de Haven en namen ook verder toe in 2008-2012. De 


belangrijkste toeleverancier voor de stad is de stad zelf. Door sterke agglomeratievoordelen in het 


dienstencluster in de Metropoolregio zien we dat driekwart van de binnenlandse verbruik in de Stad afkomstig 


is van toeleveranciers uit de Stad.   


                                                           
2 De onderliggende cijfers van de MRIO zijn op COROP-niveau. In de definitie van de Metropoolregio Amsterdam is 


Almere/Lelystad niet meegenomen. 
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4.2 Economische Structuur van Haven en Stad in 2012 
 


 


In deze paragraaf wordt de economische structuur en samenhang van Haven en Stad in de Metropoolregio 


gedetailleerd in beeld gebracht op sectorniveau.  


De Haven had in 2012 een toegevoegde waarde van 3,6 miljard euro en is daarmee goed voor 3,6 procent van de 


totale economie in de Metropoolregio Amsterdam (in 2014 is dat iets meer dan 4 miljard euro). In tabel 4.1 en 


tabel 4.2 is een overzicht gegeven van samenstelling naar economische sector. De haven is belangrijk voor de 


sectoren industrie, openbaar nut en vervoer en opslag in de Metropoolregio Amsterdam. Bijna de volledige 


basismetaalindustrie en aardolie-industrie van de Metropoolregio bevindt zich in het havengebied. Daarnaast is 


een groot deel van de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en delfstoffenwinning zeehavengerelateerd.  


 


 


 


 


 


 


 


Aanpak: Multiregionale input-output analyse 


De Nobelprijswinnaar Wassily Leontief ontwikkelde in de jaren vijftig de input-output analyse. De input-output analyse is 


een van de oudste en bekendste instrumenten in de economie om economische structuren en veranderingen daarin te 


beschrijven, zowel nationaal als regionaal. Het instrument is empirisch van aard, is zeer effectief en relatief eenvoudig. 


Een inputoutput tabel laat een schematische weergave zien van alle leveringen tussen bedrijven onderling, aan 


consumenten, de overheid en het buitenland via import- en export. Per bedrijfstak en regio is zichtbaar waar zij goederen 


en diensten inkopen en aan wie zij leveren. Dit kunnen bedrijven zijn, consumptie van huishoudens, de overheid, of 


worden goederen en diensten geëxporteerd naar het buitenland.  Ook leert de input-outputtabel in welke mate er 


waarde wordt toegevoegd in het productieproces. Kortom, een input-outputtabel geeft inzicht in productie- en 


consumptieketens. Een regionale input-outputtabel doet dit door voor regio’s en sectoren en geeft zo inzicht in de 


intermediaire relaties tussen sectoren en regio’s.  


Voor Nederlandse regio’s beschikt NEO Observatory over een multi-regionale input-output voor provincies en 


grootstedelijke regio’s voor het jaar 2008, welke is ontwikkeld in een samenwerking met Rienstra Beleidsonderzoek, d 


Vrije Universiteit Amsterdam en Ecorys. Aan de hand van deze MRIO voor 2008 is een op maat gemaakte MRIO tabel 


ontwikkeld voor de Metropoolregio Amsterdam waarin de Haven als aparte regio is afgesplitst uit de Metropoolregio 


aan de hand van de toegevoegde waarde cijfers van de Havenmonitor (EUR). De stad is gedefinieerd als de 


Metropoolregio Amsterdam minus de Haven en Almere/Lelystad. Deze MRIO is vervolgens geactualiseerd naar 2012 aan 


de hand van cijfers afkomstig van de Regionaal Economische Jaarcijfers van het CBS en de Havenmonitor. Hierbij dient 


opgemerkt te worden dat de MRIO uit 2008 voor revisie is opgesteld. In 2014 heeft er een grote revisie plaatsgevonden 


bij het CBS in de verslaglegging vanaf het jaar 2010 in de Regionaal Economische Jaarcijfers en de Nationale Rekeningen. 


De uitkomsten voor 2012 zijn consistent met de cijfers van het CBS na revisie. 
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Tabel 4.1: Toegevoegde waarde Stad en Haven in de MRA, naar economische sector, 2012 (in procenten) 


Sector Haven Stad Haven Stad Haven (%) in MRA 


      


 Miljard euro % %  
Landbouw 0,0 0,3 0 0 0% 


Industrie 1,7 5,2 47 5 24% 


Openbaar nut 0,2 1,2 5 1 14% 


Bouw 0,0 2,7 1 3 1% 


Consumenten dvl 0,0 10,4 0 11 0% 


Groothandel 0,3 9,9 8 10 3% 


Vervoer/opslag 1,2 5,1 34 5 19% 


Hoogwaardige dvl 0,0 38,8 0 40 0% 


Verhuur / ov zdvl 0,0 6,1 0 6 0% 


Openbaar bestuur 0,2 5,5 6 6 4% 


Onderwijs 0,0 4,1 0 4 0% 


Zorg 0,0 7,5 0 8 0% 


 
     


Totaal 3,6 96,7 100 100 3,6% 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 
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Tabel 4.2: Toegevoegde waarde Stad en Haven in de MRA (excl. Almere/Lelystad), naar economische sector, miljard 


euro, basisprijzen, 2012 en als procentueel aandeel van totaal Haven resp. Stad, en havensector als percentage in 


de gehele MRA.  


Sector Haven Stad Haven Stad 
Haven (%) 


in MRA 
 
     


 Miljard euro % %  
Landbouw, bosbouw en visserij  0,0 0,3 0 0 0% 


Delfstoffenwinning 0,0 0,1 1 0 31% 


Voedings- en genotmiddelenindustrie 0,4 0,8 10 1 32% 


Papier- en grafische industrie 0,0 0,6 0 1 3% 


Aardolie-industrie 0,0 0,0 1 0 100% 


Chemische industrie 0,3 1,0 7 1 21% 


Basismetaalindustrie 0,8 0,1 23 0 85% 


Metaalproductenindustrie 0,1 0,3 2 0 14% 


Elektrotechnische en elektrische industrie 0,0 0,6 1 1 4% 


Machine-industrie 0,0 0,5 1 1 4% 


Transportmiddelenindustrie 0,0 0,3 1 0 9% 


Overige industrie 0,0 0,9 1 1 2% 


Energievoorziening 0,1 0,7 3 1 14% 


Waterbedrijven en afvalbeheer 0,1 0,5 2 1 14% 


Bouwnijverheid 0,0 2,7 1 3 1% 


Detailhandel 0,0 5,1 0 5 0% 


Groothandel 0,3 9,9 8 10 3% 


Vervoer en opslag 1,2 5,1 34 5 19% 


Horeca 0,0 2,2 0 2 0% 


Informatie en communicatie 0,0 8,3 0 9 0% 


Financiële dienstverlening 0,0 15,0 0 15 0% 


Verhuur en handel van onroerend goed 0,0 5,2 0 5 0% 


Specialistische zakelijke diensten 0,0 10,4 0 11 0% 


Verhuur en overige zakelijke diensten 0,0 6,1 0 6 0% 


Openbaar bestuur en overheidsdiensten 0,2 5,5 6 6 4% 


Onderwijs 0,0 4,1 0 4 0% 


Gezondheids- en welzijnszorg 0,0 7,5 0 8 0% 


Cultuur, sport en recreatie 0,0 2,0 0 2 0% 


Overige dienstverlening 0,0 1,0 0 1 0% 


Huishoudens + goederen en diensten n.e.g. 0,0 0,1 0 0 0% 


 
  


  
 


Totaal 3,6 96,7 100 100 3,6% 


NB: door toeval heeft de toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid in het NZKG een omvang van 


3,6 miljard, en is dit tevens 3,6 procent van de gehele MRA (excl. Almere en Lelystad) 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 


 


Indien de economische structuur van de Stad en Haven in de Metropoolregio wordt beschouwd (tabel 4.3), dan 


zien we verschillen tussen Stad en Haven in samenstelling van de productie. Voor elke euro productie voegt de 


Haven 31 cent aan waarde toe, de Stad 47 cent. Dit grote verschil komt met name door de import- en 


exportstromen van grondstoffen en (half)fabricaten met het buitenland. Van de productiewaarde komt 27 procent 
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tot stand in de haven door import van goederen en diensten. In de Stad ligt dit aandeel lager op 14 procent en 


wordt relatief meer waarde toegevoegd aan de ingekochte goederen en diensten. Aan de andere kant is bijna de 


helft van de productie van de Haven bestemd voor de export, in de Stad ligt dit aandeel op 17 procent (zie tabel 


4.3). Daarnaast valt op dat in het binnenlands verbruik van de Stad 56 miljard euro uit de eigen regio wordt 


ingekocht, wat duidt op sterke onderlinge verwevenheid in de economie van de Metropoolregio Amsterdam. 


 


Tabel 4.3: Economische structuur Stad en Haven in de MRA, 2012 (in miljarden euro en procenten) 


  Haven Stad   Haven Stad 


      


 Miljard euro   %  
Productie 11,7 206,9  100 100 


Toegevoegde waarde 3,6 96,7  31 47 


Import 3,1 28,0  27 14 


marges/belastingen 0,6 7,7  5 4 
      


Verbruik binnenland       
Stad 2,0 56,0  17 27 


Haven 0,3 0,9  2 0 


Overig Nederland 2,1 17,7  18 9 


      
Export 5,6 36,2   48 17 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 


Plaatsen we de cijfers van de Haven van Amsterdam naast die van Rotterdam, dan is zichtbaar dat de bedrijvigheid 


in het NZKG  relatief veel waarde toevoegt: per euro productie 0,32 cent, tegenover 0,22 in Rotterdam (cijfers 2008 


voor revisie). Rotterdam is een doorvoerhaven met veel import en export, er wordt relatief weinig waarde 


toegevoegd. In Amsterdam wordt er in het industriële cluster met basismetaal, chemie en voeding relatief veel 


waarde toegevoegd. Verbruik van intermediaire goederen is ook meer afkomstig uit Nederland en minder uit de 


rest van de wereld. Het aandeel productie voor de export ligt dichter bij structuur van Rotterdam. Ook zien we dat 


de omvang en het belang van de Haven van Rotterdam voor de regionale economie van Groot-Rijnmond relatief 


groot is.   


Tabel 4.4: Economische structuur Haven Amsterdam en Haven Rotterdam, 2008 (in miljarden euro en in procenten) 
Cijfers 2008 voor revisie, op basis van MRIO 2.0 


  
Haven 


Amsterdam 
Haven 


Rotterdam   
Haven 


Amsterdam 
Haven 


Rotterdam 


 Miljard euro    % 


Productie 13,0 69,2  100 100 


Toegevoegde waarde 4,1 15,2  32 22 


Import 3,6 33,0  28 48 


Marges/belastingen 0,6 2,2  4 3 
      


Verbruik binnenland      
Haven 0,3 3,6  2 5 


Stad 1,8 4,7  14 7 


Overig Nederland 2,5 10,5  19 15 


      
Export 6,3 38,3   48 55 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor/ TNO/EUR (2014) 
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Figuur 4.1 geeft een schematische weergave weer van de onderlinge leveringen tussen Haven, Stad, Overig 
Nederland en het Buitenland. Zo zien we dat de Stad voor 2,0 miljard euro goederen en diensten heeft geleverd 
aan de Haven (in vergelijking met de Rotterdamse haven is dit een relatief groot bedrag) en voor 0,9 miljard euro 
heeft ingekocht bij de Haven. Per saldo is er dus sprake van een levering van Stad aan Haven. Ook zien we dat de 
3,1 miljard euro import en 5,6 miljard euro export voor de Haven de grootste stromen zijn. Bij de Stad zijn de 
interne leveringen aan de Stad zelf van 56 miljard euro de grootste stroom. 


 


Figuur 4.1: Intermediaire leveringen tussen Stad (MRA exclusief NZKG en Almere/Lelystad) en Haven (NZKG), met 


Nederland en de rest van de wereld, 2012 (in miljard euro)


 
 
Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor/TNO/EUR 
 


De economische relaties tussen Haven en Stad en in de Stad en Haven zelf uit figuur 4.1 zijn in tabellen 4.5 tot en 


met 4.8 naar sector gedetailleerd weergegeven.  


Tabel 4.5 geeft de onderlinge leveringen tussen sectoren in de Haven weer en betreffen voornamelijk leveringen 


aan het industriële cluster met de basismetaalindustrie van Tata Steel in IJmuiden. De onderlinge leveringen in de 


Stad bestaan vooral uit hoogwaardige kennisdiensten op gebied van Finance, IT, Accountancy en Research. Deze 


worden door alle andere sectoren in de Stad afgenomen. Daarnaast zijn ook overige zakelijke diensten 


(schoonmaak, uitzendbureaus, beveiliging etc.), vervoer en opslag, consumentendiensten en industrie belangrijke 


sectoren in de interne stedelijke economie van de MRA.  


Versie 2012 
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Tabel 4.5: Onderlinge leveringen in de Haven in de MRA, naar sector, 2012, in miljoen euro 


 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 


 


Tabel 4.6: Onderlinge leveringen in de Stad in de MRA, naar sector, 2012, in miljoen euro 


 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 
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Landbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Industrie 0 179 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 186


Openbaar nut 0 30 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 40


Bouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Consumenten dvl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Groothandel 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3


Vervoer/opslag 0 4 1 0 0 2 40 0 0 0 0 0 47


Hoogwaardige dvl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Verhuur / ov zdvl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Openbaar bestuur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1


Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Zorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Totaal 0 216 12 1 0 3 45 0 0 1 0 0 278


STAD aan STAD La
n


d
b


o
u


w


In
d


u
st


ri
e


O
p


en
b


aa
r 


n
u


t


B
o


u
w


C
o


n
su


m
en


te
n


 d
vl


G
ro


o
th


an
d


el


V
er


vo
er


/o
p


sl
ag


H
o


o
gw


aa
rd


ig
e 


d
vl


V
er


h
u


u
r 


/ 
o


v 
zd


vl


O
p


en
b


aa
r 


b
es


tu
u


r


O
n


d
er


w
ijs


Zo
rg


To
ta


al
Landbouw 4 117 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 128


Industrie 27 1271 64 453 228 155 134 480 58 56 14 88 3027


Openbaar nut 5 82 253 27 49 17 23 40 3 113 4 24 641


Bouw 3 26 51 974 38 20 65 482 4 148 25 27 1861


Consumenten dvl 3 75 42 66 1039 176 316 655 275 58 36 167 2907


Groothandel 5 140 45 34 85 413 34 148 13 13 1 8 940


Vervoer/opslag 3 88 47 9 93 265 2642 291 482 42 11 55 4027


Hoogwaardige dvl 49 1818 448 912 3044 2995 1622 21318 953 1782 300 648 35890


Verhuur / ov zdvl 6 455 131 150 462 383 796 1558 564 149 184 198 5035


Openbaar bestuur 1 37 28 12 58 28 61 100 14 81 12 59 491


Onderwijs 0 17 7 10 53 13 22 201 12 68 52 25 480


Zorg 0 12 1 7 25 27 43 35 16 86 6 304 563


Totaal 106 4137 1116 2654 5174 4493 5760 25309 2395 2597 645 1604 55991
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Tabel 4.7: Leveringen van Haven aan Stad in de MRA, naar sector, 2012, in miljoen euro 


 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 


 


Tabel 4.8: Leveringen van Stad aan Haven in de MRA, naar economische sector, 2012, in miljoen euro 


 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 
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Landbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Industrie 13 205 12 42 54 17 20 19 3 5 2 16 408


Openbaar nut 1 12 36 4 10 4 5 9 1 15 1 4 100


Bouw 0 0 1 7 0 0 2 3 0 5 0 0 20


Consumenten dvl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Groothandel 0 3 1 1 2 9 1 3 0 0 0 0 20


Vervoer/opslag 0 13 7 1 10 48 222 11 5 3 1 3 324


Hoogwaardige dvl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Verhuur / ov zdvl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Openbaar bestuur 0 1 1 0 2 1 2 4 1 3 0 2 19


Onderwijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Zorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Totaal 14 234 58 56 79 78 250 49 10 32 4 26 890
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Landbouw 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48


Industrie 0 299 10 4 0 5 21 0 0 2 0 0 340


Openbaar nut 0 149 45 0 0 0 4 0 0 4 0 0 202


Bouw 0 11 11 10 0 1 11 0 0 6 0 0 49


Consumenten dvl 0 22 7 1 0 6 38 0 0 2 0 0 75


Groothandel 0 68 7 1 0 12 4 0 0 1 0 0 92


Vervoer/opslag 0 25 8 0 0 6 82 0 0 1 0 0 123


Hoogwaardige dvl 0 372 71 7 0 75 218 0 0 62 0 0 805


Verhuur / ov zdvl 0 106 20 2 0 10 97 0 0 5 0 0 240


Openbaar bestuur 0 12 3 0 0 1 9 0 0 3 0 0 28


Onderwijs 0 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 10


Zorg 0 4 0 0 0 1 7 0 0 3 0 0 15


Totaal 0 1118 183 25 0 115 494 0 0 92 0 0 2028
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De Haven levert met name goederen uit de havenindustrie en transport- en opslagdiensten aan de Stad (tabel 4.7). 


De hoogwaardige diensten uit de Stad zijn de belangrijkste toeleverancier vanuit de Stad aan de Haven. Ook de 


industrie, overige zakelijke diensten, en openbaar nut zijn belangrijke toeleveranciers uit de Stad voor de Haven. 


Deze producten worden met name afgenomen door het industriecluster van de haven. 


 


  







35 
 


4.3 Ontwikkelingen in samenhang tussen Stad en Haven 2008-2012 
 
De productiestructuur ligt voor een groot gedeelte vast over de tijd. Door technologische vernieuwing ontstaan er 


nieuwe producten en productieprocessen die technologische coëfficiënten veranderen in de productieketen. 


Conjuncturele golven hebben niettemin invloed op de regionale productiestructuur. Door conjuncturele 


ontwikkelingen en verschuivingen in de sectorstructuur kunnen er veranderingen ontstaan in de relatie tussen Stad 


en Haven. Daar we beschikken over een MRIO 2008 en 2012, kunnen we de verandering in de relatie Haven-Stad 


beknopt beschouwen. We zien dat in de periode 2008-2012 de economische activiteit in de Haven is afgenomen en 


in de stad licht is gegroeid.  


In tabel 4.9 zien we dat de gemiddelde jaarlijkse groei in de Stad in lopende prijzen 1,2 procent is geweest in de 


periode 2008-2012. Daarnaast valt een sterke verschuiving in het verbruik van goederen en diensten op. De Stad 


koopt relatief meer goederen en diensten in vanuit de Stad en minder uit het buitenland, overig Nederland en de 


Haven. Ondanks een toename van de economie van de Stad, zien we een afname in het verbruik van de Haven 


door de Stad. Ook uit overig Nederland werden minder goederen en diensten ingekocht. De interne intermediaire 


leveringen in de stad namen in deze periode juist toe.  


Tabel 4.9: Ontwikkelingen in de economische structuur van Stad (MRA excl. NZKG en Almere/Lelystad), 2008-2012 


(in miljarden euro en jaarlijkse groei in procenten) 


  Stad 2008 Stad 2012 Groei 2008-12   Stad 2008 Stad 2012 Aandeel 2008-12 


        
Productie 197,1 206,9 1,2%  100 100 0,0 


Toegevoegde waarde 91,7 96,7 1,3%  47 47 0,2 


Import 27,0 28,0 0,9%  14 14 -0,2 


Marges/belastingen 7,6 7,7 0,4%  4 4 -0,1 
 


       
Verbruik binnenland  70,9 74,6 1,3%  36 36 0,1 


Stad 50,4 56,0 2,6%  26 27 1,5 


Haven 1,1 0,9 -4,2%  1 0 -0,1 


Overig Nederland 19,4 17,7 -2,2%  10 9 -1,3 


        
Export 36,1 36,2 0,1%   18 17 -0,8 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. MRIO 2.0/CBS/Havenmonitor 
Noot: Cijfers CBS 2008 en 2012 na revisie, in lopende prijzen 
 
 
In tabel 4.10 is de ontwikkeling van de economische structuur van de Haven weergegeven in 2008-2012. Zoals in 
het vorige hoofdstuk al beschreven is de economische bedrijvigheid in de Haven afgenomen. De productie daalde 
met gemiddeld 0,3 procent per jaar, vooral als gevolg van een krimp in toegevoegde waarde. In dezelfde periode 
zijn de import en export van de haven verder toegenomen. Daartegenover staat een daling van de vraag vanuit de 
regio (Stad) en overig Nederland. Ook de interne leveringen binnen het Havengebied daalden in de periode 2008-
2012. Wel zien we het verbruik van goederen en diensten uit de Stad toenemen in de periode 2008-2012. 
Figuur 4.2, tot slot, laat de ontwikkelingen in de onderlinge leveringen zien tussen Stad en Haven. De import en 


export van de bedrijven in de Haven namen tussen 2008-2012 sterk toe, evenals de toeleveringen vanuit de Stad 


aan de Haven. De interne leveringen van de Haven en de leveringen uit Overig Nederland laten een daling zien in 


de Haven. De belangrijkste oorzaak voor de daling van de leveringen van bedrijven in de Haven aan elkaar en aan 


de Stad is een daling in de elektriciteitsproductie. De sterke groei van de interne leveringen van Stad aan Stad en 


Overig Nederland is hoofdzakelijk te danken aan de groei van de hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast zien we 


een daling bij de leveringen vanuit overig Nederland en stabiliseren de leveringen van de Stad en de rest van de 


wereld. 
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Tabel 4.10: Ontwikkelingen in de economische structuur van Haven (NZKG), 2008-2012 (in miljarden euro, en 


jaarlijkse groei in procenten) 


  Haven 2008 Haven 2012 Groei 2008-12   Haven 2008 Haven 2012 Aandeel 2008-12 


        
 Miljard euro  %  % % % 


Productie 11,9 11,7 -0,3%  100 100 0,0 


Toegevoegde waarde 4,1 3,6 -3,2%  35 31 -3,8 


Import 2,9 3,1 2,5%  24 27 2,8 


marges/belastingen 0,6 0,6 0,8%  5 5 0,2 
 


       
Verbruik binnenland  4,4 4,4 0,2%  37 38 0,8 


Stad 1,9 2,0 1,4%  16 17 1,2 


Haven 0,3 0,3 -0,2%  2 2 0,0 


Overig Nederland 2,2 2,1 -0,9%  18 18 -0,4 


        
Export 5,1 5,6 2,5%   43 48 5,2 


Bron: NEO Observatory, o.b.v. MRIO 2.0/CBS/Havenmonitor 
Noot: Cijfers CBS 2008 en 2012 na revisie, in lopende prijzen 


 


Figuur 4.2 Ontwikkelingen in de intermediaire leveringen tussen Stad en Haven in de MRA, in relatie onderling, met 


Nederland en de rest van de wereld, 2008-2012 (in procenten over de hele periode, lopende prijzen) 


 
Bron: NEO Observatory, o.b.v. MRIO 2.0/CBS/Havenmonitor 
Noot: Cijfers CBS 2008 en 2012 na revisie, in lopende prijzen 
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5 Bouwstenen voor de toekomst 
 


Olieproducten en kolen zijn de dominante ladingcategorieën van de haven van Amsterdam (het 


Noordzeekanaalgebied). Ongeveer driekwart van de overgeslagen goederenstromen bestaan uit deze twee 


goederenstromen die direct gerelateerd zijn aan de ‘carbon economy’. Amsterdam is de tweede kolenhaven van 


Noordwest-Europa, met een volume dat niet eens heel veel minder is dan de Rotterdamse haven (de eerste 


kolenhaven in Noordwest-Europa). Amsterdam is voorts de grootste benzinehaven ter wereld. Dit zijn 


goederenstromen die niet passen in een wereld die na het klimaatakkoord in Parijs de uitstoot van de hoeveelheid 


CO2 radicaal wil verminderen. Dat is een transitie die doordringt in alle geledingen van de samenleving. Na diverse 


beleggingsinstellingen sprak zelfs De Nederlandsche Bank zich eveneens krachtig uit voor de noodzaak tot een 


transitie. 


 


Is het Noordzeekanaalgebied, internationaal bekend als de Haven van Amsterdam, daarmee het voorbeeld van een 


haven met een monocultuur, wortelend in goederenstromen en activiteiten die één ding gemeen hebben: een 


hoge CO2-intensiteit en daarmee een weinig hoopgevend toekomstbeeld? Want ook Tata Steel—de dominante 


activiteit in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in het Noordzeekanaalgebied—is een 


omvangrijke producent van CO2.  


 


Havenactiviteiten kennen diversiteit  


Een analyse van de ‘Strategische waarde van de haven van Amsterdam’ (Nijdam et al, 2013) maakt duidelijk dat een 


kenmerk van de haven enerzijds zijn diversiteit is en anderzijds zijn strategische verbondenheid of connectiviteit 


met de stedelijke economie, daarnaast met de Nederlandse economie en de overige Nederlandse havens. Dit 


rapport bevestigt dat beeld: de havenregio Amsterdam is naast de doorvoerhaven voor steenkool en benzine een 


import- en exporthaven voor de Nederlandse industrie (figuur 4.1). De havenregio Amsterdam heeft een relatief 


complementair profiel aan de overige Nederlandse havens en heeft wortels in de regio. Dat blijkt onder meer uit de 


verwerkende functie van de haven en de relatief hoge toegevoegde waardecreatie (zie tabel 4.4 waarin het 


aandeel toegevoegde waarde van de haven van Amsterdam beduidend hoger is dan Rotterdam). Daarnaast heeft 


de haven van Amsterdam een exportgerichtheid: de haven exporteert meer dan wordt geïmporteerd (tabel 4.3 en 


4.4). De diversiteit van de haven blijkt uit zes clusters met elk eigen wortels:  


 


 Havenlogistiek (overslag en opslag van goederen, met name steenkool en benzine)  


 Basismetaal (Tatasteel) 


 Agrofood  


 Zakelijke diensten  


 Groothandel 


 Cruisevaart 


 


Het centrale cluster in de haven is het havenlogistieke cluster. Dit zijn activiteiten rond de overslag en opslag van 


diverse goederen, zoals de reeds genoemde kolen en benzine, maar ook de personenautoterminal en offshore-


activiteiten zijn van belang. De kracht van dit cluster blijkt vooral uit een toenemend aandeel in de toegevoegde 


waarde (tabel 2.1), groeiende goederenstromen en uit het feit dat een gespecialiseerde en relatief ongebonden 


(foot-loose) activiteit als benzine uit kon groeien tot de omvangrijkste opslaglocatie in de wereld. 


 


De basismetaal met Tata Steel vormt een tweede cluster in de havenregio—met name in termen van toegevoegde 


waardecreatie, maar ook uit de diverse toeleveringen vanuit de stad aan dit industriële zwaartepunt in de haven 


(tabel 4.7). Het hoogwaardige en efficiënte karakter van het bedrijf gecombineerd met de optimale locatie aan zee 


betekenen dat Tata Steel ook in de toekomst belangrijk blijft voor de haven—juist ook door in vergaande mate 


onderdeel te zijn van netwerken gericht op recycling van materiaalstromen en energie- en andere kringlopen. Tata 
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Steel kan door de intermediaire locatie elk type erts verwerken en zo een hoogwaardige variëteit aan 


halffabricaten produceren voor allerlei afnemers van staal.  


 


De Havenregio Amsterdam als agrofoodcluster, gecombineerd met de voedingsmiddelenindustrie in de Zaanstreek, 


is een derde basis van de haven die een historische traditie kent. Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld. 


Naast de op- en overslag van cacao is sprake van productie en verwerking van cacao in een groot aantal 


voedingsmiddelen. Het gespecialiseerde karakter van dit cluster blijkt ook uit productontwikkeling en R&D en de 


productie van hoogwaardige machines voor de cacaoproductie. Een aantal wereldwijde spelers is in dit cacao en 


bredere voedingsmiddelencluster gevestigd, zoals Cargill, ADM en Loders Croklaan. 


 


Dit voedingsmiddelencluster is tevens verantwoordelijk voor een cross-over tussen de haven en de stad: de 


handelsfunctie en de hoogwaardige dienstverlening aan de havenfunctie—het vierde cluster3. Uit tabel 4.7 blijkt 


dat hoogwaardige dienstverleners uit de stad ongeveer 0,8 miljard euro toeleveren aan de haven. Dit is relatief veel 


als het wordt afgezet tegen de 1,3 miljard die deze dienstverleners in de stad Rotterdam toeleveren aan de 


Rotterdamse haven (Manshanden & Kuipers, 2014) — de omvang van de Rotterdamse haven in termen van 


toegevoegde waarde is ruim drie en een half keer zo groot als de haven van Amsterdam, terwijl de omvang van de 


toegeleverde dienstverlening slechts ruim anderhalf keer zo groot is. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Jacobs 


(2009) dat de intra-bedrijfsrelaties op het gebied van hoogwaardige dienstverlening tussen Rotterdam en 


Amsterdam een vergelijkbare intensiteit kennen: de impact van hoogwaardige dienstverleners in Amsterdam is 


daarmee vergelijkbaar met die van Rotterdam en uit gevalsstudies blijkt dat de dienstverleners uit Amsterdam 


belangrijke toeleveranciers zijn voor havengerelateerde bedrijvigheid in Rotterdam4. De voedingsmiddelenindustrie 


biedt een goede illustratie voor de relatie tussen havenactiviteit en stedelijke dienstverlening. Cacaohandelaren, 


verzekeraars en inspectiebureaus zijn doorgaans in de stad gevestigd. Ook wordt de RAI in Amsterdam gebruikt 


voor gespecialiseerde professionele congressen in de cacao- en bredere voedingsmiddelensector. De cross-over 


tussen haven en stad is ook zichtbaar in de participatie van de bedrijven in regionale, gespecialiseerde 


onderwijsinitiatieven en in de gecoördineerde versterking van de reputatie van Amsterdam als wereldwijd 


cacaocentrum door de betrokken bedrijven.  


 


De groothandel is een vijfde cluster in de haven. Ofschoon in termen van toegevoegde waarde niet groot—met een 


realisatie van 300 miljoen euro aan toegevoegde waarde slechts de nummer vier in de havenregio (tabel 3.7)—


achten wij de groothandel van strategisch belang doordat het  is verbonden met een groot aantal overige regionale 


clusters, zoals Europese distributiecentra mede gerelateerd aan Schiphol en zich uitstrekkend van de Logistieke 


Westas tot Almere-Zeewolde. Groothandel kent een belangrijke rol in de logistiek als ‘regisseur’ van 


goederenstromen. Maar ook de relatie met ´commodity traders´ is relevant en met de Greenport Aalsmeer. De 


groothandel is een spil in het logistieke netwerk van de Metropoolregio. Ook de handel is een historische 


specialisatie van de regio. Er zijn twee opmerkingen te maken bij dit wellicht tegenvallende aandeel van de 


groothandel. Ten eerste is het moeilijk afzonderlijk toe te rekenen aan de haven, aan Schiphol of aan de stad—het 


kent een verwevenheid rond de verschillende vestigingsplaatsfactoren—en ten tweede is een belangrijk deel van 


de aan de haven gerelateerde groothandel in Almere en omgeving te vinden. Met een toegevoegde waarde van 9,9 


miljard euro en een aandeel van 10 procent (tabel 4.2) is de groothandel de derde sector in de stedelijke economie 


van Amsterdam—zelf nog relatief van groter belang voor de stad dan de havengerelateerde groothandel (8 


procent). 


 


                                                           
3 Deze hoogwaardige zakelijke diensten zijn overigens geen onderdeel van de Havenmonitor. 
4 Indien de hoogwaardige havengerelateerde dienstverleners uit de steden Amsterdam en Rotterdam gecombineerd zouden 
worden, zou sprake zijn een top 5-positie als Maritieme wereldstad.  
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Tenslotte noemen wij Amsterdam als cruisehaven en de relatie van de haven met het toeristisch cluster. Naast de 


Amsterdam als cruiseport zijn de evenementen in de haven van belang—met name Sail Amsterdam—en de 


ontwikkeling van het waterfront.  


 


Deze zes havenclusters laten zien dat de haven van Amsterdam, ondanks de dominantie van olie en kolen in de 


overslagcijfers, geen monocultuur is maar een aantal specialisaties kent. Deze specialisaties hebben een 


agglomeratievoordeel gemeen dat zich vooral rond de driehoek gespecialiseerd in havenlogistiek, 


havengerelateerde groothandel en hoogwaardige havengerelateerde dienstverlening manifesteert in verbindingen 


met bredere clusters in de regio rond zakelijke en financiële dienstverlening (“De Zuidas”), het logistieke complex 


rond Schiphol en “Greenport” Aalsmeer. De cross-over tussen haven en stad blijkt onder meer uit de relatief 


omvangrijke leveringen van de hoogwaardige dienstverlening en verhuur/overige zakelijke dienstverlening aan de 


haven vanuit de stad (tabel 4.8).   


 


Bouwstenen voor een toekomst richting circulaire en biobased economie  


De bovenstaande clusters zijn ook bouwstenen voor de toekomst van de haven. In de strategie van zowel de 


gemeente Amsterdam als het Havenbedrijf Amsterdam speelt het inzetten op de biobased en circulaire economie 


een belangrijke rol. Deze twee aangrijpingspunten van economische ontwikkeling maken klimaat- en 


leefbaarheiddoelstellingen mogelijk. 


 


Het succes van biobased en circulaire economie is gerelateerd aan een aantal traditionele criteria die samenhangen 


met het functioneren van de haven (zie: Kuipers et al, 2015). Vanuit de haven als internationaal knooppunt van 


goederenstromen blijkt dat het relevant is dat vanuit de bestaande logistieke infrastructuur mogelijkheden bestaan 


om eenvoudig over te schakelen van fossiele stromen op biomassa. Er is een terminalinfrastructuur aanwezig om 


grote hoeveelheden biomassa te verwerken en er is een zeer omvangrijk terminalpark aanwezig dat nu wordt 


gebruikt voor de opslag van benzine, maar dat direct kan worden gebruikt voor de opslag van biomassa. Daarnaast 


richten veel partijen uit de fossiele wereld zich inmiddels ook op de behandeling van biomassa—van 


terminalbedrijven tot ´commodity traders´— en is ongeveer 13 procent van de huidige overgeslagen volumes 


gerelateerd aan handel en verwerking van voedingsgrondstoffen, diervoeders en hout en is daarmee gerelateerd 


aan de biobased economy. Dit is in potentie een stroom die verder kan worden omgebogen richting biobased 


economy. Ook is de (inter)nationale connectiviteit van de haven—een traditioneel kenmerk van de haven van 


Amsterdam—zowel toepasbaar op fossiele stromen als biobased en circulaire stromen. Tenslotte zijn de logistieke 


vaardigheden die centraal staan in de knooppuntfunctie dezelfde voor de behandeling van fossiele en biobased 


goederenstromen.  Dit betekent dat de omvangrijke knooppuntfunctie van de haven zich eenvoudig kan aanpassen 


naar de gewenste circulaire en biobased stromen.      


 


Ook scoort de Amsterdamse haven als vestigingsplaats voor biobased en circulaire productiecentra positief op een 


aantal kritische succesfactoren. Ten eerste is de hierboven beschreven logistieke infrastructuur een succesfactor. 


Daarnaast is er een lokale afzetmarkt, een potentieel voor clustering en onderlinge toeleveringen, toegang tot 


grondstoffen en nutsvoorzieningen, is er een duidelijk ondersteunend beleid voor biobased en circulaire 


bedrijvigheid in de regio aanwezig, is sprake van effectieve samenwerking met kennisinstellingen en is algemeen 


sprake van een vestiging- en ondernemingsklimaat voor de biobased en circulaire bedrijvigheid in de regio. Vooral 


de aanwezigheid van de Metropoolregio Amsterdam nabij de haven is een bron van grondstofkringlopen en andere 


toepassingen. Tenslotte is er een aantal bestaande bedrijven aanwezig in de regio, zoals AEB Amsterdam 


(Afvalenergiebedrijf Amsterdam), Cargill en de verschillende bedrijven op het Greenmills complex. Tussen diverse 


spelers zijn nu reeds grondstofkringlopen gaande. 


 


De barrières voor de verdere ontwikkeling van de biobased en circulaire economie liggen vooral buiten de regio en 


hebben betrekking op de sterke afhankelijkheid van landelijk en Europees beleid en onzekerheid bij een nieuwe 


politieke wind. De rol van de overheid is cruciaal. Markten falen als het gaat om het internaliseren van de nadelige 
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effecten van CO2, hoewel de informatie beschikbaar is. Onzekerheid, ´hold up´ (wie doet de eerste investering), en 


lobby´s dragen bij aan de persistentie van het fossiele model. Met het oog op welvaart op de lange termijn dient de 


overheid te sturen, maar welke overheid? Daarnaast speelt financiële haalbaarheid gerelateerd aan de lage 


olieprijs voor biodiesel en bio-LNG en gerelateerde biologische producten, een grote rol. Ook kan gewezen worden 


op de economische teruggang in de afvalsector en het feit dat vernieuwende segmenten in de maakindustrie die 


volop zouden kunnen profiteren van de maakindustrie nog relatief zwak ontwikkeld zijn—3D-printing bijvoorbeeld.     


 


Samenvattend vormt de aanwezigheid van de Metropoolregio Amsterdam de biobased en circulaire bedrijvigheid 


in de haven een basis voor de gewenste grondstofkringlopen en stromen, en zijn de kenmerken van het 


havenlogistieke knooppunt, alsmede het bestaande vestigingsmilieu, bouwstenen voor de mogelijke uitrol van deze 


functies. Deze kansen kunnen verder worden uitgerold door de kansen die nieuwe technologie met zich 


meebrengen, zoals het ‘Internet of Things’.  
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Bijlage I: Aanvoer en afvoer goederen NZKG naar herkomst en 


bestemming 
 


Figuur B1.1 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten  
 
Steenkool 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NZKG fungeert als internationaal opslag en doorvoer depot voor steenkool. Deze activiteit valt de sector vervoer en 
opslag toe. Slechts een beperkt deel wordt in NZKG verbrandt in de elektriciteitscentrale. De stroom naar 
Nederland is eveneens relatief klein. Het wordt per zeeschip aangevoerd, en per overwegend binnenvaartschip 
afgevoerd.  
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Figuur B1.2 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Aardolie en aardolieproducten (overwegend benzine) 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NZKG heeft voor brandstoffen (benzine, diesel en kerosine) eveneens een functie als opslag en doorvoer depot. 
Deze activiteit valt de sector vervoer en opslag toe. Ruwe aardolie is marginaal, en wordt verwerkt tot 
hoogwaardige vetten en olien (smeermiddelen, cosmetica, enz.) Er is een aanzienlijke stroom vanuit Rotterdam van 
geraffineerde aardolieproducten naar NZKG. Voor binnenlands verbruik in overig Nederland wordt circa 5,2 miljoen 
ton doorgevoerd. De uitgaande stroom is enorm. 
Deze activiteit valt de sector vervoer en opslag toe.  
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Figuur B1.3 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Ruwe mineralen en bouwmaterialen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via NZKG worden bouwmaterialen en ruwe mineralen ingevoerd als zand, steen hout. Deze zijn hoofdzakelijk voor 
de binnenlandse markt bestemd. Sectoraal valt deze stroom in hoofdzaak de groothandel toe.  
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Figuur B1.4 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Granen, landbouwproducten, veevoer, soja, cacao,  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via NZKG worden veevoeders, granen, plantaardige olie en cacao ingevoerd en verwerkt. De producten zijn 
hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt bestemd (veevoer) en enigermate voor de export.  
Dit valt de sector food toe.  
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Figuur B1.5 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Ertsen en metaalresiduen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tata Steel in IJmuiden importeert ertsen en metaalresiduen en exporteert metalen en metalen half fabricaten.  
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Figuur B1.6 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Metalen en metalen halffabricaten 
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Figuur B1.7 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Chemische producten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NZKG importeert chemische basisproducten, meest petrochemisch, en verwerkt deze tot hoogwaardige chemische 
producten, voor binnen- en buitenlandse markten.  
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Bijlage II Onderzoeksteam 
 


Onderzoeksteam  


Het onderzoeksteam bestaat uit Walter Manshanden (projectleider, NEO Observatory), Bart Kuipers (EUR), Onno 


de Jong (EUR) en Olaf Koops (NEO Observatory). Hun CV´s zijn bijgevoegd in de bijlage.  


 


Netherlands Economic Observatory  


Het Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek en 


maatschappelijke vraagstukken, waarbij overwegend op basis van empirische gegevens. Hiervoor onderhoudt, 


ontwikkelt en integreert NEO Observatory hoogwaardige data die aansluiten bij cijfers van instituten als het CBS, 


CPB en Eurostat.  Het bedrijf is een spin-off van TNO in Delft. NEO Observatory richt zich op vragen van overheden, 


semi-overheden en private sector over de verwachte ontwikkeling van de regionale economie dan wel sectoren of 


clusters op korte en lange termijn, over kosten en baten van investeringsprojecten en analyse van de regionaal-


economische structuur. Deze vragen spelen op grootstedelijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 


Netherlands Economic Observatory is opgericht op 1 juni 2015 door Olaf Koops en Walter Manshanden. 


 


Erasmus Universiteit – RHV 


Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie (RHV) is een onderzoeks- en onderwijs b.v. van de Erasmus 


Universiteit Rotterdam. De doelstelling van RHV is om op verzoek van derden verrichten en/of bevorderen van 


onderzoek, beleidsondersteuning, training en onderwijs op het gebied van regionale en stedelijke economie en 


haven- en vervoerseconomie. Het gaat hierbij om toegepast onderzoek in de praktijk op basis van state-of-the-art 


wetenschappelijke inzichten. Producten die RHV levert zijn onder andere beleidsadvies- en aanbevelingen, 


visieontwikkeling, en economische evaluatie voor publieke en private partijen.  
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CV´s van de onderzoekers 


 


Dr. W.J.J. Manshanden (NEO Observatory) 


De heer Manshanden studeerde in 1988 af aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn hoofdvak was economische 


geografie. Van 1989 tot 1995 was hij verbonden als onderzoeker aan het Economisch-Geografisch Instituut van de 


Universiteit van Amsterdam. Gedurende de jaren 1990-1992 was hij daar onderzoeker in opleiding met als 


onderwerp “zakelijke diensten en regionaal-economische ontwikkeling”. Van 1995 tot medio 2001 was hij als 


onderzoeker (vanaf 1997 als senior en lid van het MT) verbonden aan de Stichting voor Economisch Onderzoek der 


Universiteit van Amsterdam. In juni 1996 is de heer Manshanden gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift luidt: 


‘Zakelijke diensten en regionaal-economische ontwikkeling: de economie van nabijheid’. Vanaf 2001 is hij als senior 


onderzoeker werkzaam bij TNO Bouw & Ondergrond, business unit Innovatie & Ruimte te Delft, en 


verantwoordelijk voor een groeiend team regionaal economen. Van 2010 tot 2105 is hij principal scientist van TNO. 


Vanaf 1 juni 2015 is hij directeur van het Netherlands Economic Observatory te Rotterdam.  


Zijn onderzoekservaring ligt met name op het gebied van kwantificering en modellering van regionaal-economische 


vraagstukken. Zijn belangrijkste ervaring ligt op het gebied van regionale input-outputanalyse, regionale en 


stedelijke economie en sectorstudies op het gebied van mainports (stad-haven studies), bouw, logistiek en energie.  


 


 


Dr. B.Kuipers (RHV) 


Bart Kuipers is werkzaam als senior onderzoeker bij RHV b.v., een onderzoeks-bv van de Erasmus Universiteit 


Rotterdam. Hij heeft ervaring van ruim twee decennia in het onderzoek naar zeehavens, goederenvervoer, 


ruimtelijk-logistieke organisatie en binnenhavenontwikkeling, opgedaan bij het Ministerie van V&W, de TU Delft, 


TNO en de Erasmus Universiteit. In de afgelopen vier jaar is hij betrokken geweest bij het initiatief Erasmus Smart 


Port, waar hij verantwoordelijk was voor de contacten tussen de universitaire kennisinfrastructuur en het 


bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Hij heeft een sterk netwerk opgebouwd in zowel het havenbedrijfsleven als 


de kennisinfrastructuur rondom het havenonderzoek. 


Bart Kuipers is economische-geograaf, is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is bij deze universiteit 


gepromoveerd op een onderzoek naar flexibiliseringsprocessen in de zeehavengerelateerde industrie. In oktober 


2014 werd hij door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen bekroond met een gouden medaille 


voor zijn essay ‘De container is de beste uitvinding van de afgelopen 100 jaar’.  


De belangrijkste projecten die onder leiding van Bart Kuipers zijn uitgevoerd hebben betrekking op de relaties 


tussen stedelijke en haveneconomie, over de toekomst van de invulling van het Mainport-concept, over de 


betekenis van de logistieke sector en logistieke infrastructuur voor de Nederlandse economie en over lange 


termijnontwikkelingen in de container- en haven- en binnenvaartsector. 
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Olaf Koops Msc. (NEO Observatory) 


Olaf Koops Msc. is mede-oprichter en economisch onderzoeker bij Netherlands Economic Observatory. Olaf is 


opgeleid als econometrist aan de Universiteit van Tilburg en regionaal econoom aan de Utrecht School of 


Economics. Van 2002 tot en met 2015 werkte hij als economisch onderzoeker bij TNO waar hij zich bezig hield met 


het analyseren van de economische prestaties van regio's en sectoren. Ook heeft hij heeft hij veel ervaring 


opgedaan met onderzoek naar de maatschappelijk economische waarde van investeringen. De insteek van zijn 


onderzoek start met een sterke kwantitatieve basis, waarbij hij veelal gebruik maakt van empirische gegevens en 


economische modellen. Deze vaardigheden past hij toe op een grote verscheidenheid aan onderwerpen zoals 


mobiliteit en infrastructuur, creatieve industrie, topsectoren en regionale clustervorming. Hij is mede-ontwikkelaar 


van de MRIO 2.0, het multiregionale input-outputmodel voor Nederlandse regio’s, dat onder andere is toegepast 


voor de studies Strategische welvaartseffecten Kanaalzone Gent-Terneuzen (2008) en Koersen op de toekomst; 


samenhang Stad en Haven Rotterdam in 2040 (2014). 


 


Onno de Jong (RHV) 


Onno de Jong MSc (1989) is junior researcher bij RHV, a research department of the Erasmus School of Economics. 


Focus is on port economics and the link with the surrounding business and policy environment. Main research 


interest is there were economics, strategy, politics and policy come together. Onno holds a Bachelor in Economics 


& Governance of Utrecht University (2010) and a Master diploma in Urban, Port and Transport Economics of 


Erasmus University (2012). When writing his master’s thesis on regional economic cooperation he worked as a 


student assistant on, among others, the Port Monitor 2013 and a positioning paper for a number of regional 


governments with ambitions to develop the logistical profile of those regions in the Netherlands. After graduating 


Onno stayed on to become a junior researcher where he combines applied research with teaching in several port 


economics courses and the supervision of both bachelor and master theses. Since June 2015 Onno writes a 


monthly column on port affairs in the industry magazine Europoort Kringen. He participated in a wide range of 


projects; recent works include a study on the link between the education at Erasmus University, the labor market of 


the Rotterdam Port Industrial Cluster and projects related to commodity trade, maritime business services and the 


position of Rotterdam in these networks. 
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Railtech 2017, 29 maart 


Utrecht 







Programma 


9:00 Inloop 


9:15 Opening 


9:20 Toelichting Platform Duurzaam OV en Spoor 


9:40 Interviews nieuwe toetreders 


10:00 Ondertekening CO2-visie en lancering website 


10:10 Pauze 


10:30 Toelichting op PDOVS projectgroepen en vragen 


11:00 Afronding 
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Staatssecretaris en andere spoorpartijen tekenen 
CO2-visie Spoor 2050 bij vertrek van klimaattrein 
naar COP-21 Parijs 
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CO2-visie Spoor 2050 


Speerpunten visie: 


 


• volledige CO2-neutrale voetafdruk spoorsector (emissie energie, 
materialen) in 2050; 


 


• verhogen energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 
en 40% in 2050; 


 


• verder beperken van de uitstoot door mobiliteit door meer reizigers 
en verladers te verleiden de trein/duurzame transportmiddelen te 
nemen en meer goederen over het spoor te vervoeren. 
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Relatie met Toekomstbeeld OV 2040  


• Eind 2016 is door IenM samen met de 
provincies, metropoolregio’s, NS, FMN en 
ProRail, het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 
“Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV”  
vastgesteld. 


 


• De in het Toekomstbeeld OV gepresenteerde 
vertrekpunten bieden zowel perspectief voor de 
reiziger als een stevige agenda voor alle 
betrokken partijen.  


 


• Vertrekpunt 6: “Verder verduurzamen: 
het komend decennium al is een sterker 
collectief vervoer nodig om de klimaat- en 
luchtkwaliteitdoelen te halen” 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/15/toekomstbeeld-ov-overstappen-naar-2040-flexibel-en-slim-ov





Relatie Toekomstbeeld OV  
“Voorsprong blijven behouden” 
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personenauto's


52%


bestelauto's


13%


vrachtwagens


18%


bussen


2%


tweewielers


1%


binnenvaart


3%


mobiele 


werktuigen
8% rail


0%


zeevisserij


2%


overig


1%


CO2 uitstoot verkeer in 2015 (Totaal 35 Mton)







Visie duurzame brandstoffen – Nationaal Energieakkoord 
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Duurzaam Regionaal OV 2015-2030 - IPO 


Doelstellingen: 


 


• Uiterlijk 2025 zijn alle nieuw instromende bussen en regiotreinen 
emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). (*) 


 


• Uiterlijk 2025 maken alle bussen en regiotreinen gebruik van 100% 
hernieuwbare energie of brandstof, die met het oog op economische 
ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt. (**) 


 


• Het gehele regionale OV werkt toe naar een zo gunstig mogelijke 
score op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer. 


 


 


29 maart 2017 


Bestuursakkoord april 2016: (*) alleen bussen, (**) alleen nieuwe bussen.  


8 Alleen ga je sneller, samen kom je verder 







Platform Duurzaam OV en Spoor 


29 maart 2017 


Leden: 
• Min. van IenM (vz) 
• Provincie Groningen 
• NS 
• Prorail 
• Railforum 
• KNV Spoorgoederen 
• Transdev 
• Arriva 
• Syntus 
• DB Cargo NL 
• Qbuzz 
• GVB 
• … 
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Beoogde werkwijze  
Platform Duurzaam OV en Spoor 
•Waarheen  


CO2-visie 
2050 


•Waar vandaan 


Carbon 
footprint 


•Waar naartoe: Projecten, 
activiteiten en maatregelen 


Projecten 


• CO2-neutrale voetafdruk in 2050 
• Energie-efficiency +35% in 2030 / +40% in 2050 
• Zero emissie bus-OV 2025 nieuwe aanschaf, 2030 


geheel emissievrij 


• Nulmeting carbon footprint (rail 2013: ±1,0 Mton) 
• Identificeren en prioriteren van besparingskansen 
• Bepalen welke acties individueel kunnen en welke 


samenwerkingsprojecten vereisen 
• Actieagenda brandstoffenvisie bus en rail 
• MJA3 Rail EEP 2017-2020 
• ”Top 3’s” stuurgroepleden 


• Projectgroepen en thema’s (Individueel en gezamenlijk) 
• Meerjarenplanning 2017-2020 
• Updates carbonfootprint Spoor all-in en overig OV 
• Website voor kennisdeling 
• Jaarcongres/symposia 
 
 


Commitment 


Ondertekening CO2-visie 


Inbreng bestaande of nieuw  
op te stellen carbonfootprints  
van sectorpartijen 


Inzet fte en/of middelen voor  
projecten door belanghebbenden 
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Ondertekening nieuwe toetreders 


 


• Alexandra van Huffelen 


Duurzaamheid bij het GVB 


Interview Alexandra van Huffelen 


 


 


• Han van der Wal    


Qbuzz bussen zonder emissie 


Qbuzz in Utrecht een volledige elektrische lijn. 
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https://over.gvb.nl/gvb-en-de-stad/duurzaamheid

https://vimeo.com/124937363

https://vimeo.com/124937363

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/mobiliteit/20909/qbuzz-presenteert-eerste-waterstofbussen-in-groningen

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/logistiek/18327/utrecht-krijgt-volledig-elektrische-buslijn

https://www.gvb.nl/nieuws/gvb-verduurzaamt-met-800-ton-co2-reductie-jaar





Onthulling website 
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http://platformduurzaamovenspoor.nl/
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PDOVS thema’s en projecten voor 2017 
Thema/project Rol / actie PDOVS 


1 Sectorbrede CO2-footprint: nulmeting en ophalen 
besparingsmaatregelen 


Opdrachtgever van Climate Neutral Group 


2 a + b Modal shift beleid (personen/goederen) 2b: Projectgroep werkt met I&M en 
stakeholders maatregelen uit 


3 Metastudie alternatieven regionale spoorlijnen Opdrachtgever en levert begeleidingsgroep 


4 Recuperatie remenergie Werkgroep stelt onderzoekagenda op, 
kennisuitwisseling o.a. via website 


5 Groene diesel Projectgroep ontwikkelt plan van aanpak 


6 Mogelijkheden/ belemmeringen concessie-
aanbestedingen, ook innovatie gedurende concessie 


Gedegen voorbereide discussiebijeenkomst 


7 Energiezuinig rijden Kennisuitwisseling via website en 
themabijeenkomst 


8 Pilot waterstoftrein Provincie Groningen in de lead, PDOVS 
volgend/ondersteunend op verzoek 


9 Informatieve website over CO2/energiebesparende 
maatregelen van individuele leden en platform 


Organisator, redacteur 


10 Jaarcongres of symposium Organisator evt. met derden zoals Railforum 
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1. CO2-footprint 


• Grenzen: Spoorsector, later rest OV 


– Alle broeikasgassen 


– Nederland 


– Inclusief kantoren en stations 


 


• Scopes:  


– Voor bedrijven volg CO2-Pr.Lad. 


• Minstens scope 1 en 2 


• Scope 3 indien significant  


en beïnvloedbaar 


– Voor sector:  


• Scope 1 en 2 tellen we op 


• Scope 3: geen dubbeltelling 
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CO2-footprint 2013 (kton) 


29 maart 2017 


Mogelijke reductie van 
CO2-emissie in de 
spoorsector 
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CO2-footprint 2016 – Climate Neutral Group 
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Doel: 
• Bedrijven committeren 
• Nulmeting plus monitoring-


aanpak voor platformacties 
(20/80 regel) 


Verschil met 2013: 
• CO2-Pr.L. bedrijven actief 


betrokken bij inventarisatie 
• Aannamen 2013 verbeterd 
• Voetafdruk treinproductie 


(nog) niet meegenomen 
Vervolgstap: 
• Laatste correcties 
• Uitbreiden naar bussen, 


tram, metro 
• 2018 nieuwe “definitieve” 


voetafdruk (2017) 
 


NB: het is niet mogelijk om te concluderen dat de voetafdruk spoor 
sinds 2013  is verbeterd, immers zijn de gehanteerde afbakeningen niet 
hetzelfde in de vergeleken studies. 
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CO2-footprint perspectief scope 2 


29 maart 2017 


Grootste factor voor verbetering voetafdruk spoor scope 2 is overstap op 
groene stroom voor tractie-energie (100% groen met ingang van 2017). 
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Toenemend belang infra in CO2-footprint 
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Voorbeeld: ProRail in 2030 volledig CO2-neutraal 


• ProRail wil in 2030 alle energie die ze verbruiken zelf opwekken 


• Zonnepanelen op alle geschikte stationsdaken en perronoverkappingen 


• Samen “Het grootste zonnedak“ van Nederland.  


• Waaronder de Rijksmonumentale perronkap van station Eindhoven (gereed 
2017) 
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2a. Modal shift reizigers 


• Mobiliteitsvisie NS, Qbuzz, HTM, GVB en RET 


• Mobiliteitsalliantie 
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https://qbuzz.nl/actueel/ns-q-buzz-htm-gvb-en-ret-schetsen-toekomstbeeld-mobiliteit-binnen-een-uur-van-stad-naar-stad/?desktop-site=0

https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2017/februari/mobiliteitsalliantie-breidt-uit





2b. Modal shift goederen 


• Er is grote potentie voor modal shift van weg naar spoor.   


– Stromen binnen Nederland: continentale lading van bijv. Rotterdam naar 
Venlo of Amsterdam naar Zuid-Limburg. Ook (deels) binnenvaart. 


– Internationale stromen: vooral stromen 500-750 km en >1500 km. 
Rotterdam naar Oostenrijk of R’dam/A’dam- Polen. In potentie 17 treinen 
extra per dag (waarvan 11 via Betuwelijn). 


– “1.200 (van de 200.000) trucks van de weg  0,22% van nationale CO2-


emissie en 1,2% van de wegemissie” 


 


 


 


 


• Eindproduct projectgroep: 


– Met I&M en stakeholders de maatregelen uitwerken en ondersteunen ter 
bevordering van het spoorgoederenvervoer 
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3. Metastudie alternatieven regionale diesellijnen 


• Workshop november 2015: divergeren, opdracht Movares: convergeren 


– Literatuurstudie, workshop met stakeholders, rapportage 


 


• Conclusies en aanbevelingen 


– Al steeds minder diesellijnen 


– Korte termijn: kansen biobrandstof en remenergieterugwinning 


– Lange(re) termijn zero emissie: waterstof of elektrificatie 
“light”/discontinu 


– Uiteenlopen van oplossingen verhindert schaalvoordelen aanschaf en inzet 
van (uitwisselbaar) materieel 


– Bespreek wenselijkheid van regierol van het Rijk 


– Onderzoek effect op kosten van elektrificatie “light”/discontinu en 
mogelijkheden ontheffing TSI 


– Volg proefnemingen met waterstof 
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4. Recuperatie van remenergie (1) 
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4. Recuperatie van remenergie (2) 
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Recuperatie van remenergie wil zeggen dat de energie die vrijkomt bij remmende 
treinen wordt teruggeleverd aan de bovenleiding zodat deze gebruikt kan worden 
door andere treinen in de buurt.  


 


Algemeen beeld in de spoorsector is dat er t.a.v. dit thema nog winst te behalen 
is. Insteek is om een studie te doen naar hoe we als spoorsector de opbrengst 
van recuperatie van remenergie kunnen verbeteren. Deelvragen zijn o.a.: 


 


• Wat zijn de factoren en technieken die invloed hebben op recuperatie? 


• Welke maatregelen kunnen we als spoorsector nemen om het recuperatie 
rendement te verhogen? 


• Wat is het potentiele rendement van deze maatregelen en welke van deze 
maatregelen zijn al op de korte termijn interessant en welke voor de lange 
termijn of vereisen aanvullend onderzoek? 


 







5. Groene diesel 


29 maart 2017 


• Inzet: maximale inzet van groene diesel (biodiesel, 
hernieuwbare diesel) in OV-bussen en treinen in de 
transitie naar zero-emissie 


– Bussen: ±120 miljoen liter pj, treinen: ±30 miljoen 
liter pj (regionale lijnen + goederentreinen binnen NL 


 


• Wat is nodig? (Duurzaam = randvoorwaarde) 


– Technische haalbaarheid: motortesten? 


– Logistieke haalbaarheid: beschikbaarheid in volume en 
tijd 


– Economische haalbaarheid: Δ€, contracten 


– Business case opstellen  Plan voor 


concessieverleners, vervoerders en leveranciers (o.a. 
rol inkooporganisatie Vivens?) 
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6. Duurzame concessies 


• Doel: van niet-duurzaam en centraal OV naar 
duurzaam en decentraal gedeeld vervoer. Hoe? 


– Voorschriften versus doelen stellen en 
ontwikkeltijd geven (lange concessieduur met 
ruimte voor verbetering)? 


– Wegnemen belemmerende eisen in bestekken 
(haltes, voertuigformaten)?  


– Hoe ruimte scheppen om tijdens concessies 
stappen naar meer duurzaamheid te zetten 


– Voordeel voor meer gecentraliseerde aanpak, 
waarbij vliegende brigade aanbestedingen 
voorbereidt met/voor regionale overheden? 


• Projectgroep onderzoekt en organiseert discussie 


– i.s.m. Bestuursakkoord ZEB 
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7. Energiezuinig rijden 


Thema uitgewerkt op website: 


 


www.platformduurzaamovenspoor/thema-projecten/energie-efficient/  
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8. Waterstoftrein 


“Alstom's hydrogen train Coradia iLint first successful run at 80km/h” 


 


https://youtu.be/xoknkAu_RLc  
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Joint Declaration of Intent (DoI)

on the cooperation in promoting rail freight operations

9 April 2019

The Netherlands and Germany have a strong economic relationship. For this it is necessary to have
good traffic connections between both countries and in connection with other destinations. For
sustainability reasons and in particular for the achievement of the climate objectives, transport
connections should be ensured preferably by environmentally friendly modes of transport like rail
freight. Rail freight has high potential in the Netherlands and Germany and all European economies.
The transport market study by RFC RALP, which was published on 5 March 2019, illustrates the
importance of rail freight between Germany and the Netherlands. Namely between the Netherlands
and Germany 29.7 million net tonnes are transported by rail, which represent 48% of the road freight
volume. Moreover rail freight delivers a rapidly growing share in transport of high value products
from/to Asia (China).

The Netherlands and Germany have long standing mechanisms of cooperation in the railway sector.
The signatories note the need of continued efforts in the existing cooperation in infrastructure
measures planning, e.g. recent initiatives for 740-m train infrastructures, the 3rd track Emmerich-
Oberhausen, the Brabant and Bentheim routes, ERTMS and ETCS deployment coordination in the EU
deployment framework. Also the Netherlands and Germany cooperate with other Member States in
the European Rail Freight Corridors and support the ongoing activities especially in the Rhine-Alpine
corridor from Rotterdam to Genoa (RALP), the North Sea Baltic and North Sea Mediterranean
corridor and Scandinavian Med corridor. Reference is made to the Dutch – German Joint Declaration
of Intent on cooperation in pursuit of the realization of the trans-European network of 13 February
2015. The signatories intend to build on the momentum under the Rotterdam Ministerial Declaration
and Sector Statement on Boosting Rail Freight dated 21 June 2016, take note of the Vienna
declaration of the Austrian EU-Presidency of 6 December 2018 and the expertise of the EU Rail
Agency (ERA).

The signatories already cooperate in the reduction of noise levels in rail freight and agree on the
need for fostering the attractiveness of the rail sector. They recognize the importance of exploring
market opportunities for the single wagon industry as a contribution to increasing the share of rail
freight in the modal split.

The signatories support the development of rail freight into an essential part of future logistics chains
that contribute to multimodal transport by implementing innovative production methods, innovative
rolling stock and seamless data interfaces between all actors with a view to better efficiency.
Additionally, many initiatives in both countries are taken by the logistics sector to streamline
operational procedures in the logistic chain.

Considering the climate challenge and the fact that rail freight has extremely low CO2 emission per
ton carried and that rail freight must therefore play an increasing role in transport, the German and
Dutch signatories of this DoI intend to bundle their efforts for boosting rail freight and increasing the
share of rail freight in the modal split substantially. Important initiatives for that are the two national
rail freight masterplans which were made together with the rail freight business sector.
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In addition to existing and above mentioned ongoing cooperation projects, this DoI will extend and
intensify the exchange and common development of rail freight. The intensified cooperation is based
on the national rail freight masterplans and will focus on the following areas of activities:

1. Operations resilience / Enhanced efficiency of network utilization ..............................................5

2. Digitalisation and automation .....................................................................................................5

3. Interoperability and harmonisation .............................................................................................6

4. Multimodality .............................................................................................................................6

5. Financing and cooperation on national and EU levels ..................................................................7

For each area of activities, the signatories of this DoI have identified specific measures that will be
pursued jointly by administrations and industry on the basis of this DoI. The progress on the activities
will be monitored on a yearly basis by a high-level group under the chairmanship of the State
Secretaries of both ministries. The high-level group will be prepared by a standing working group of
representatives from the signatories. The working group will cooperate intensively and develop
common initiatives which may include studies and pilot actions. It will foster the exchange of views
on policy options and the sharing of information on recently completed, ongoing and planned
research and development actions that lead to practical benefits for rail freight. The State Secretaries
highly welcome the support to the DoI by the business community on both sides and their active
participation.

The signatories intend to start the implementation of this DoI with the activities listed in the Annex.
Immediate actions will be taken on:

1. Development of rail freight based on technological innovations e.g. with cross-border test
field of automated driving of trains, the use of digital automated coupling system,
standardized automated freight train operation in terminals or on industrial networks and
automated brake testing.

2. Joint expert group on funding of rolling stock investment with a view to i.e. an EU scheme for
facilitating investment in ERTMS OBU’s and other data interfaces as well as the migration of
digital automated coupling with a view to possible extension to other EU Member States and
with the aim to conceive an EU funding scheme facilitating these investments.

3. Accelerate the start of 740 m trains on cross-border routes by exploiting interoperable
digitalised planning tools, streamlining of operational procedures and benefitting from
infrastructure developments in cooperation with the existing infrastructure working group.
The infrastructure managers will continue safeguarding freight traffic operations on all
available cross border routes linking origins to destinations as well as common network
resilience management (contingency in terms of quality and quantity of train paths and
scheduled adequate sidings capacity). The safeguarding gives special attention to traffic
during construction works (ABS46/2).

4. Contingency management in case of sincere disturbances in the logistic chain including the
occurrence of extreme water levels in the Rhine.
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Signed in Berlin on 9 April 2019 in the English language.

For the Federal Ministry of Transport and Digital
Infrastructure of the Federal Republic of Germany

Enak Ferlemann
State Secretary

For the Ministry of Infrastructure and Water
Management of the Kingdom of the Netherlands

Stientje van Veldhoven
State Secretary

Industry representatives in support of this DoI and committed to participating in the activities listed
in the Annex:

Dirk Flege
CEO Allianz pro Schiene e.V.

Steven Lak
Chairman Rail Freight Table / evofenedex

Hans-Joachim Welsch
Member of the Executive Board Bundesverband der
Deutschen Industrie (BDI) e.V.

Pieter van Tongeren
Director Outbound Logistics Supply Chain Tata Steel
Europe

Dr. Roland Bosch
CEO DB Cargo AG

Willem Visser
CEO DB Cargo Nederland NV

Oliver Sellnick
Director European Corridor Management DB Netz AG

Pier Eringa
CEO ProRail
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Armin Riedl
CEO Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für
kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG
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1. Operations resilience / Enhanced efficiency of network utilization
Considering the climate challenge, the fact that rail freight has extremely low CO2 emission per ton
carried and therefore must play an increasing role in transportation, the German and Dutch
stakeholders join forces for boosting rail freight. Thus they are positioned to cope with the growing
volumes and changes in the product mix, whilst reducing the impact of rail freight on the environment.

Efficient utilization of the network is required. This includes synchronised planning of network upgrading
with automated traffic management, which enhances the capacity of the networks as well as the
attractiveness of rail freight. The EU Timetable Redesign (TTR) provides new products for dynamic
freight traffic which optimize capacity utilization and process efficiency. The joint working group will
support the following existing initiatives:

1.1 Safeguarding freight traffic operations on all available cross border routes linking origins
to destinations. Common network resilience management (contingencyin terms of
quality and quantity of train paths and scheduled adequate sidings capacity. The
safeguarding gives special attention to traffic during construction works (ABS46/2) in
concerted traffic management by infrastructure managers and railway undertakings
based on market-oriented planning of interruptions (timetables, diversion routes).

1.2 Contingency management in case of sincere disturbances in the logistic chain, including
the occurrence of extreme water levels in the Rhine.

2. Digitalisation and automation
Digitalization and automation are chances for the sector. Therefore it is essential to support new
initiatives in this field. The implementation of digitalised and automated systems for traffic management
and for logistics management will increase the capacity of the network and allow rail freight operators
to modernise their operations in compliance with customer requirements. Examples are automated
braking tests and train status information as well as automation of procedures. In Germany and the
Netherlands tests are undertaken for automated (driverless) driving of trains. A close and broad
cooperation of administrations, operators, industry and infrastructure managers in the EU is essential to
promote development in this area. This may include joint test fields. The joint working group will
support the following concrete initiatives:

2.1 Development of rail freight based on technological innovations e.g. with cross-border
test field of automated driving of trains, the use of digital automated coupling system,
standardized automated freight train operation in terminals or on industrial networks
and automated brake testing.

2.2 Digital interfaces between railway undertakings, rail freight customers/combined
transport operators, infrastructure managers, terminal/access point operators and
maintenance providers with information on train status and ETA.

2.3 Acceptance of systems for the remote monitoring regarding the condition of running
trains such as hot box detection and axle load measuring.
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3. Interoperability and harmonisation
Steadily the operational and technical conditions in the Single European Railway Area are harmonised.
Thus traffic across the national networks is streamlined, costs due to non-interoperability are reduced
and the competitive position of rail freight is strengthened. These efforts are encouraged. The joint
working group will support the following concrete initiatives:

3.1 Accelerated start of 740 m trains on cross-border routes by exploiting interoperable
digitalised planning tools, streamlining of operational procedures and benefitting from
infrastructure developments.

3.2 Harmonization of operational, network access conditions and aligning priority rules.
Developing mutually designed policies on e.g. pricing the use of infrastructure and
framework conditions for terminals. Thus aiming at homogeneous conditions for rail freight
and reducing the differences in Network Statements.

3.3 Enhanced coordination of cross-border traffic with intensified cooperation between traffic
control centres and taking full advantage of border dispatchers at DB Netz and ProRail
traffic control centres.

3.4 Enhancing interoperability by harmonization of operational regulations and administrative
procedures. This includes the cross-border authorization of rolling stock, the use of
languages on cross-border operations and cross-acceptance of professional qualifications
with particular attention for mutual acceptance of professional qualifications such as wagon
inspector and shunter, which are not yet harmonised at EU level.

3.5 Promoting paperless operation of trains with continued common efforts at EU level and
with intensified bilateral cooperation in (ongoing) national projects.

4. Multimodality
In the next decades the mix of products transported by rail will change significantly. The volumes of
certain bulk goods may decrease while the volumes of small-size shipments will increase. This trend
imposes on the sector to respond with upgrading its service proposition by smoothly connecting rail
freight with other transport modes as well as by modernising first and last mile services. The joint
working group will support the following concrete initiatives:

4.1 Common initiative on drafting of a strategic vision on the development of multimodality as
well as the future for single wagon load traffic taking into consideration future quantitative
and qualitative market demands and their consequences for terminals, access points,
marshalling/shunting yards.

4.2 Measures to improve access to rail freight for new users by means of easy access to rail
freight capacity (terminals or access points), last/first mile facilities with cross-border
coordination of routing options and integration of rail freight in urban logistics.



Annex to the
Joint Declaration of Intent (DoI) on the cooperation in promoting rail freight operations

9 April 2019

7

5. Financing and cooperation on national and EU levels
Steadily rail freight evolves into a Europe wide network of borderless service with funding from the
sector itself, European schemes and national budgets. It becomes increasingly important to exchange
experiences on support initiatives and liaise on common approaches. Vast investments in production
processes, infrastructure, service facilities, interactive technologies and rolling stock will be needed for
enabling rail to cope with capacity demands and expectations as to digitalisation, automation and
modernization. The joint working group will support the following concrete initiatives:

5.1 Joint expert group on funding of rolling stock investment with a view to i.e. an EU scheme
for facilitating investment in ERTMS OBU’s and other data interfaces as well as the
migration of digital automated coupling with a view to possible extension to other EU
Member States and with the aim to conceive an EU funding scheme facilitating these
investments.

5.2 Intensified cooperation at EU level in particular in the field of TSI TAF, railway undertakings
and terminal advisory groups of the rail freight corridors.

5.3 Common analysis of transfer of benefits/ compensation models (market failure due to
divergence of costs and benefits).

5.4 Joint initiative for input to Shift2Rail on strategy for next programme cycle, including:
- Dynamic path allocation, facilitation measures (Time Table Redesign)
- Harmonised conditions and standards for automated operations of trains
- Automated shunting/train formation
- External effects of rail freight transport

5.5 Focus on sustainable mobility in the next EC Commission work programme: priority for rail
freight in the next EU Financial Framework (2021-2027) - Impact of the Paris Agreement.



Verder 
kijken 
dan je 
schip 
lang is!

De toekomst van het goederenvervoer  

en de binnenvaart in Europa 2035





�

de toekomst Van het 
goederenVerVoer en de 
binnenVaart in europa

Deze brochure is de weerslag van een aanzet  

om te komen tot een aantal toekomstbeelden 

waarmee de binnenvaartsector als deel van de 

keten wordt aangezet na te denken over kansen  

en bedreigingen, alsmede nieuwe uitdagingen  

en innovaties aan te gaan. 

colofon
Noch de gebroeders Das, noch het Bureau  

Voorlichting Binnenvaart pretenderen de toekomst  
exact te kennen. Die is ongewis. Deze brochure beschrijft 

een mogelijk toekomstbeeld gebaseerd op de trends uit  
het verleden en aannames voor de toekomst.  

Aan de futurologen Rudolf en Robbert Das is gevraagd, 
onafhankelijk van de tekst, hun eigen  

toekomstbeelden voor de binnenvaart en de  
overslagtechnieken te schetsen. Die schetsen treft u  

in de brochure aan. Tekst en schetsen dienen los  
van elkaar te worden beoordeeld.

De schetsen en onderteksten bij de schetsen komen voor 
verantwoording van de Gebr. Das. 

Niets uit deze uitgave mag gebruikt of vermeningvuldigd 
worden zonder toestemming van het BVB.

dit is een uitgaVe Van:
bureau Voorlichting binnenVaart

Postbus 23005
3001 KA Rotterdam

Tel. 010 - 4 12 91 51
Fax 010 - 4 33 09 18

www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl 

teksten
C.J. de Vries

coÖrdinatie
E. van Oosten

illustraties
Artist impressions door  

futurologen Rudolf en Robbert Das

VormgeVing
Volcano Advertising

www.volcanoadvertising.com

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door  
Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rabobank  

Binnenvaartbanken

Door C.J. de Vries (Koninklijke Schuttevaer/Bureau Voorlichting Binnenvaart)

December 2006



�

de toekomst Van het goederenVerVoer en de binnenVaart in europa
Toekomstvoorspellen is moeilijk, zo niet onmogelijk. Terugblikken op het verleden is een manier om de toe-

komst te leren kennen, al vinden er altijd onverwachte ontwikkelingen plaats, zowel in positieve als negatieve 

zin. De waarde van het ontwikkelen van toekomstbeelden is vooral het afwegen van de kansen en de be-

dreigingen, teneinde tijdig op nieuwe trends in te spelen, of nog beter, zelf trendsetter te zijn. Deze brochure 

dient als inspiratiebron voor de discussie om er achter te komen welke toekomstbeelden voor het goederen-

vervoer in Europa en de binnenvaart relevant (kunnen) zijn. 

Wereldhandel en goederenstromen
In 2015 heeft Azië (met �5% Bruto Nationaal Product (BNP) op wereldschaal) de grootste economie. De  

economieën van de VS en China zijn beiden even groot (20% BNP) en de economie van Europa is iets  

kleiner (17%). Verplaatsing van productie naar lagelonenlanden zal ervoor zorgen dat de wereldhandel 

(en daarmee het transport over de wereldzeeën), naast de autonome economische groei, nog fors zal  

toenemen. Door schaalvergroting in de zeevaart zijn de transportkosten zo laag dat het nauwelijks meer uit-

maakt op welke plaats in de wereld wordt geproduceerd. De toekomstige fabrieken staan in China, India, 

Zuid-Amerika en Oost-Europa. Ook veel hoogwaardige producten (of onderdelen hiervan) komen uit deze lan-

den, vaak geproduceerd onder licentie van Westerse bedrijven. Een verdrievoudiging van goederenstromen 

over de wereldzeeën binnen enkele tientallen jaren is reëel. Wereldgoederenstromen bewegen zich tussen  

bevolkingsconcentraties aan het water. De 25 grootste steden, de 25 grootste productielocaties, de 25  

welvarendste gebieden en de 25 dichtst bevolkte gebieden liggen allemaal aan het water, bijna altijd aan  

zee. Dat is al 2000 jaar zo. West-Europa zal in de toekomst minder produceren, maar meer organiseren, 

transporteren en consumeren. Ook de wens tot consumeren van de bevolkingen van opkomende  

economieën geeft de wereldhandel nog voor decennia een impuls. Landen die aan zee liggen en over goede 

achterlandverbindingen beschikken, hebben daarbij een natuurlijke voorsprong.

Europa blijft door de grote en toegankelijke bevolkingsomvang (ruim �00 miljoen mensen) en het relatief 

hoge welvaartspeil een aantrekkelijke afzetmarkt voor producten van elders. West-Europa blijft door 

een kennis- (innovaties) en een organisatievoorsprong een majeure wereldspeler, ook op de financiële  

markten (Lissabonagenda). Een groot deel van de regiefunctie voor de wereldhandel blijft hierdoor in Europa 

liggen. Producten van de duurzame kenniseconomie, met een accent op transport, distributie en infrastruc-

tuur worden belangrijke exportproducten. Toch zullen andere regio’s in de wereld sneller groeien dan Europa. 

Op de kaart van de grootste steden en bevolkingsconcentraties komen steeds minder Europese steden voor. 

Vooral Aziatische steden, maar ook Zuid-Amerika (Brazilië) en Afrika (Egypte, Kenia/Tanzania en Nigeria) zijn 

in opmars. Ondanks deze kansen voor relatief onderontwikkelde gebieden om vooruitgang te boeken, wordt 

deze groei ook beperkt door structurele problemen. Het betreft hier vooral de onstabiliteit van regeringen en 

financiële markten, alsmede een gebrek aan het milieubewust omgaan met de natuurlijke bronnen en het 

duurzaam beheer daarvan. In de toekomst is meer dan de helft van alle goederenstromen over de wereld 

gecontaineriseerd. De majeure trends in de zeevaart blijven schaalvergroting en automatisering van trans-

port en overslaghandelingen. Die trends zetten zich ook in de achterlandtransportechnieken voort. De meest 

duurzame technologieën en transporttechnieken zijn hierbij het meest kansrijk. 

ZeehaVens

De groeiende wereldhandelstromen zullen in de toekomst globaal langs dezelfde routes afgewikkeld worden 

als in 2000. Met dit verschil dat ook herkomsten in Zuid-Amerika en Afrika aan belang zullen winnen. Bin-

nen Europa neemt het aantal zeehavens waar goederenoverslag plaatsvindt toe, maar de meeste zeehavens 
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hebben een regionale functie voor een beperkt eigen achterland, omdat een Triple A achterlandmodaliteit 

ontbreekt (penetratie tot ver in Europa zonder files). Slechts een beperkt aantal zeehavens beschikt in de toe-

komst over het instrumentarium om de grootste zeeschepen te kunnen ontvangen en diep in het Europese 

achterland te kunnen penetreren. Tachtig procent van de goederen bestemd voor of afkomstig van Europa 

kiest daarom voor een haven aan de Noordzee als overslaglocatie omdat de rivier de Rijn met de aansluitende 

vaarwegen de belangrijkste industriegebieden in West- en Midden-Europa ontsluit (zonder capaciteitsbeper-

kingen). De capaciteit van deze rivier voor goederenvervoer is ruim 1 miljard ton, terwijl in 2000 nog maar 250 

miljoen ton werd benut. 

klimaat

De meest welvarende streken op aarde kennen een gematigd tot zacht klimaat. De geschiedenis leert 

ons dat klimaatveranderingen kunnen bijdragen aan de opkomst en ondergang van beschavingen op  

termijnen van �00 tot 500 jaar. Naar verwachting kan de opwarming van de aarde op de lange termijn ne-

gatieve gevolgen hebben voor de economische ontwikkelingskansen van Zuid-Europa. Veranderingen in 

de wereldgolfstromen kunnen eveneens van invloed zijn op de bestendigheid van het huidige klimaat en 

de weersgesteldheid in geheel West-Europa. Zonder bewuste keuzen voor duurzame technieken en een 

inperking van de bevolkingsgroei krijgen toekomstige generaties de rekening gepresenteerd van roof-

bouw, woestijnvorming en verloren natuurwaarden, waardoor grotere tekorten aan zoet water en voed-

sel kunnen ontstaan. Een voortgaande opwarming van de aarde zal tenminste bijdragen aan een gewij-

zigd beeld voor wat betreft de gangbare waterafvoeren van grote rivieren in Europa. Voor de belangrijkste 

rivieren in Europa, de Rijn en de Donau, betekent dit langduriger hogere afvoeren in de winters en lang-

duriger lagere afvoeren in de zomers. Maar ook bij de meest ongunstige scenario’s tot 2050 is de  

binnenvaart nog redelijk goed in staat om met aanpassingen aan de vloot en beperkte ingrepen in de  

rivieren, de betrouwbaarheid van de vervoersvoorziening te garanderen. 

de toekomst Van het goederenVerVoer
In Europa zijn er mega-overslagcentra (MOC’s) waar de drie transportmodaliteiten naadloos op elkaar  

aansluiten. Centrale posities worden hierbij ingenomen door Duisburg, Parijs, Frankfurt en Wenen. Met de 

zeehavens Randstad Holland, Noord-Duitsland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk zijn snelle en duurzame  

goederencorridors ontwikkeld voor massaal achterlandvervoer zonder grote capaciteitsproblemen. Op  

kleinere schaal zijn er in de regio’s goederennetwerken actief, waar goederenvervoer met afstanden boven de  

50 km. via centrale corridors wordt geleid. Wegvervoer richt zich op fijndistributie en collectie op afstanden tot  

50 km. Transport van bederfelijke producten blijft in de toekomst de belangrijkste modaliteit in Europa op 

de korte afstanden. Daar waar de infrastructuur voor rail, binnenvaart en pijpleiding beschikbaar is, nemen 

deze modaliteiten de rol van lange afstandvervoerder over. Waar deze infrastructuur ontbreekt is short sea 

het meest succesvolle alternatief. Binnenvaart is op sommige korte afstandtrajecten tot 50 - 100 km. bij 

hoog volumetransporten eveneens succesvol. Bij productie- of verwerkingslocaties van gevaarlijke goede-

ren en/of van goederen die een jaarlijks volume van 100.000 ton overschrijden, wordt voorkomen dat deze  

locaties uitsluitend zijn aangewezen op één modaliteit. Het aanhaken van deze locaties op een van de  

goederencorridors wordt bevorderd, zodat naast wegvervoer altijd een tweede grootschalige transport- 

modaliteit voorhanden is met een ruime capaciteit. Autoriteiten bevorderen het gebruik van deze  

efficiënte en duurzame transportnetwerken (Intermodal Highways-IHW’s) in Europa en ontmoedigen hoog 

volume transport op uni-laterale verbindingen, door het aanwijzen van de goederencorridors en de mega- 

overslaglocaties. 
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terminal, een plattegrond en een panoramaZicht
Bij een blik in de toekomst van ca. 30 jaar, is de aanleg van de Tweede Maasvlakte van buitengewoon belang. Immers, een geweldige uitbreiding van één van de grootste 
havens ter wereld zal binnen die termijn klaar zijn. In de wereld van Das zijn de overslaghandelingen op terminals vergaand geautomatiseerd (robotkranen laden en los-
sen de zee- en binnenschepen volautomatisch). Voor dit doel moeten zowel de overslagterminals, als de schepen worden aangepast. Volgens Das zal meer sprake zijn van 
insteekdokken, waar de schepen voor het soepel verlopen van het overslagproces, muurvast moeten zijn verankerd. De schepen en laadruimen zullen daardoor meer aan 
standaardafmetingen moeten voldoen. De havenoverslag, de distributie en het (na)transport vindt plaats door een en dezelfde ondernemer.  

terminal panorama oVerZicht
Het linkerdeel van dit gebied heeft als bestemming containeroverslag. In 2035 is de grote containerterminal op de achtergrond aangevuld met twee kleine insteekhavens 
voor de zeeschepen van 15.000 tot 20.000 TEU die zo breed geworden zijn, dat ze met kranen aan beide kanten van het schip moeten worden behandeld. Omdat veel 
containerbestemmingen in Europa van deze grote schepen dan al bekend zullen zijn, is direct aansluitend, op de voorgrond een terrein getekend van ‘Main Lines’, een grote  

de tWeede maasVlakte in bedrijf
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de tWeede maasVlakte in bedrijf

binnenvaartrederij met geheel automatische laad-, los- en opslagkranen. Hierbij is ook rekening te houden met twee insteekdokken voor mainliners en één voor 
‘Swash-Ships-catamarans’. Rechts op de tekening, op de andere oever, het Chemieterrein met op de achtergrond de landopslag en de zeetransporten via zeer grote, onder 
water varende schepen in een insteekhaven. Meer op de voorgrond is dan het Chemie-containerisatie-systeem voor de binnenvaart te vinden. Ook hier een insteekdok 
voor automatisch behandelen van chemietanks. Geheel rechts tenslotte een binnenvaartwachthaven, alleen nodig bij storingen in de automatische systemen.

Het behoeft weinig uitleg, hoe ongelooflijk belangrijk het kan zijn om NU, terug in het heden, een dergelijke aanpak in de plannen mee te nemen. De unieke positie van  
Rotterdam als Wereldhaven met ruime waterwegen in het steeds meer dichtslibbende Europese weg- en railverkeer, zal er geweldig wel bij varen!

terminal plattegrond
Op deze schets van de nieuw te maken havens is in groen aangegeven hoe juist ‘midden’ in dit gebied een Binnenvaart Overslag Centrum zou kunnen komen. In roodbruin 
is hierbij aangegeven welke zichthoek is aangehouden voor de grote perspectieftekening die dit plan moet detailleren.
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automatisering Van 
de containeroVerslag Zet door

    doorsnede containerschepen en kranen
De stormachtige ontwikkeling van de containervaart over zee, 
met schepen voor meer dan 10.000 TEU, aangejaagd door de 
Tweede Maasvlakte, zal alleen door de binnenvaart kunnen 
 worden meegenomen als traditionele laad- en lossystemen worden 
omgezet in geautomatiseerde systemen!
Varen we de mainliners binnen in dokken met een standaard- 
breedte van ongeveer 15 meter, die worden overspannen door de 
reeds geheel geautomatiseerde stack-kranen van de terminals, 
dan kunnen we, door verlaging van het waterpeil in de dokken, 
de schepen tijdens laden en lossen muurvast leggen, waardoor 
ze als een deel van de vaste wal geheel automatisch gelost en 
geladen kunnen worden. Grote rederijen die straks de moed 
hebben om deze dure investeringen te doen, zullen worden be-
loond door een geweldige ladinggroei. Ook kleinere container- 
terminals in het binnenland die voor hun vaste lijndiensten overgaan 
tot de bouw van één of enkele van deze LL-dokken (laad/los) zullen 
de containerbinnenvaart een enorme groeispurt geven.

 mainliner
Speciaal voor het flexibele containertransport wordt de mainliner ingezet. De schepen zijn 
modulair ontwikkeld. De middensecties komen uit de lagelonenlanden, het hoogwaardige 
voor- en achterschip uit West-Europa. De inklapbare kraan maakt het schip flexibel om op 
alle plekken te laden en te lossen, maar tevens geschikt voor passage van de bruggen in de 
vaarwegen.

 schip aan kade met kraan, VogelVluchtperspectief
Er is een grote kans dat bij het vastlopen van het vrachtvervoer over de weg in de drukste delen 
van Europa, er een speciale taak voor de mainliners kan ontstaan voor het laden en lossen van 
kleine hoeveelheden containers tegelijk. Hiertoe moeten deze schepen voorzien zijn van een 
eigen uitklapbare kraan, die direct op het wegvervoer kan aansluiten op vele verschillende 
plaatsen langs de waterwegen.

 super snelle ‘catamarans’
Ook is het mogelijk dat er bij het containertransport over water een zekere vraag gaat ontstaan 
naar snel vervoer van zeer hoogwaardige producten die niet aan weer en wind kunnen worden 
blootgesteld. Mogelijk kunnen hiervoor schepen gaan ontstaan die een soort tussenvorm van 
een Short Sea- en binnenvaartschip worden. Op deze gedeeltelijk opengewerkte tekening is 
te zien hoe een dergelijk schip eruit zou kunnen zien. Het betreft een ‘Swash-Ship-Catamaran’, 
waarbij alle containers onderdeks zijn opgeborgen, die bij de maximumsnelheid van 50 km/h 
gedeeltelijk op de ingevangen lucht zweeft waardoor het schip over het water kan planeren. 
Een gasturbine zorgt voor elektrische waterstraalaandrijving. Deze dure schepen zullen hun 
dure lading ook ‘binnenshuis’ op hun bestemmingen afleveren. Lengte zal 72 meter met een 
breedte van 20 meter zijn, met een laadvermogen van 140 TEU.

>

>
>

>
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binnenVaartdiensten

Gezien de toenemende problemen met files op de weg moet de overheid in de toekomst meer sturend gaan 

optreden. Van rijkszijde wordt daarom het aanleggen van natte overslaglocaties en de bouw van nieuwe bin-

nenhavens sterk bevorderd. Bedrijven worden gefaciliteerd om een groter aandeel van het goederenpakket 

over water of per spoor af te wikkelen. De binnenvaart zelf speelt op deze ontwikkeling in door het vormen 

van strategische allianties. Deze ontwikkelingen leiden tot een groter marktaandeel van de binnenvaart en 

het spoor. Op korte afstanden (tot 100 km.) neemt het binnenvaartaandeel (tonkilometers) toe van �0 naar 

�0%. Het betreft hier hoog volume transporten. Voor de lange afstand (100 tot 1000 km.) neemt het aandeel 

van de binnenvaart toe van 55 tot 65/70%. Het aandeel van het containervervoer van de binnenvaart groeit 

van �0 naar 60% en dat van de gevaarlijke stoffen van 60 naar 70%. Voor binnenvaart en spoor betekent 

dit dat naast de maritieme ladingstromen ook in de markt van de continentale goederenstroom (import en 

export binnen Europa) kan worden gepenetreerd. Binnenvaartdiensten varen niet langer van A naar B, maar 

maken deel uit van een Europees netwerk, waarbij het schip ook dienst doet als varende opslag en naad-

loos aansluit op andere modaliteiten. Het gehele netwerk voldoet aan alle eisen op het gebied van “secure  

operations” en “tracking en tracing” van goederen. De toegevoegde waarde van deze netwerken wordt hoog 

ingeschat omdat zij ook allerlei “value added services” bewerkstelligen. 

de ontWikkeling Van de binnenVloot
In de toekomstige binnenvaartmarkt zijn er naar verwachting vier majeure trends: 

1 vorming van strategische allianties

2 rationalisering van de schaalvergroting

3 voortgaande automatisering c.q. robotisering van overslag en scheepsfuncties 

4 afname van emissies en de ontwikkeling van een nul-emissie schip

1 strategische allianties

Het flexibele karakter van de binnenvaartondernemingen blijft behouden. Het midden- en kleinbedrijf 

(met een tot drie schepen in eigendom) voert in de toekomst nog steeds de boventoon in de sector. 

Wel zijn strategische allianties aangegaan met andere binnenvaartbedrijven, overslagterminals en weg-

vervoerondernemingen teneinde nieuwe transporten te kunnen aanwerven (gezamenlijke promotie en 

marketing) en een hoger kwaliteitsniveau aan te kunnen bieden in netwerken. Hierdoor zijn nieuwe 

markten ontsloten zoals pallettransport en koel/vriestransport. Binnenvaart is een integraal onderdeel 

van de supply-chain van verladers. Regiefuncties ten aanzien van Europees transport bevinden zich opvallend 

vaak bij Nederlandse bedrijven.

2 rationalisering Van de schaalVergroting en daarVan afgeleide trends

- de bouw van het grootste c.q. meest efficiënte binnenvaartschip

- seriescheepsbouw met modules, die eenvoudig kunnen worden verwisseld

- het uitrusten van schepen met kranen

- de bouw van lichtgewicht schepen, teneinde bij laag water meer rendement te behalen

- de toepassing van alternatieve of kunststof materialen bij de bouw van een schip en/of gebruik   

 van dunner staal

- de uitontwikkeling van de meest efficiënte scheepsromp 

- de uitontwikkeling van de meest efficiënte voortstuwing (contraroterende schroef of roerpropellers)

- energiebesparing en andere efficiencymaatregelen

- de revitalisering van het kleine schip.
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Het ‘kleine binnenschip van de toekomst’ met een beperkte bemanning van twee 
mensen, zou er in grote lijnen kunnen uitzien zoals hier is afgebeeld. De schepen 
worden in vijf sub-assemblies gemaakt van licht materiaal zoals sandwich-kunststoffen. 
De drie middensecties van ongecompliceerde vorm komen als een massaproduct uit lage- 
lonenlanden. Neus- en staartsecties ontstaan in onze omgeving, waar ook de afbouw plaats-
vindt. De drie ruimen met vaste ruimschotten van 14 m. x 5,35 m. kunnen TEU/FEU en High 
Cube containers vervoeren plus deviatie-ISO vrachtkisten in beperkt aantal.

De standaard vrachtcapaciteit is 24 tot 32 TEU. De stuurhut en de woning zien we in de  
voorste sectie. Er is een commandobrug met perfect uitzicht naar voren en opzij, 
ongeacht de lading met plaats voor een grote woning eronder. In de achtersectie zien 
we de machinekamer met erachter een elektrisch of hydraulisch aangedreven roerpropellor 
met twee tegen elkaar indraaiende propellors. Aan dek is plaats voor twee personenauto’s,  
een hydraulische kraan en een achterhut.

De vrachtschepen worden 62 m. x 7,20 m. en krijgen een vollastkruiplijn van 4,20 m. De  
maximale diepgang is dan 3 m. Het totaalgewicht van schip inclusief lading zal rond de 1000 
ton komen te liggen, en dit soort lichte schepen verbruiken minder brandstof. Niet alleen is dit 
economischer voor de eigenaren, maar ook de uitstoot van verbrandingsgassen is minder.

het lichtgeWicht binnenschip Wint
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scheepsklassen

Het grootste binnenschip is in 2005 1�5 m. lang, 17 tot 22 m. breed en �,5 m. diep (�000 ton, 500 TEU). Het 

grootste binnenschip van de toekomst is 150 m. lang, 2� m. breed en 5 m. diep en vervoert 15.000 ton lading 

en meer dan 1000 TEU. Er is ook een aantal schepen met een maximale breedte van �� m. ontwikkeld. De 

grootste duwstellen en koppelverbanden zijn 200 tot �00 m. lang of 2� tot �� m. breed. Maar de grootste 

schepen vormen in de toekomst max. 20% van de vloot en blijven de uitzondering op de regel. Omdat deze 

schepen niet alle vaarwegen kunnen bevaren, levert het standaardschip van 110 m. lang en 11,�0 m. breed 

nog steeds een groot aandeel. Ook kleinere schepen hebben een eigen stabiele thuismarkt behouden. Hier-

voor is een speciaal revitaliseringprogramma ontwikkeld. De wens om ook bij laag water meer rendement 

te kunnen leveren, heeft geleid tot het gebruik van lichtere materialen dan staal aan boord, dunner staal 

en schepen die grotendeels van kunststof of composiet zijn gemaakt. Daarnaast is door het vaker en lang-

duriger optreden van laag water wat meer nadruk komen te liggen op langere en bredere schepen, dan op  

diepere schepen. Voldoende en meer diepgang blijft echter de hoofdlijn voor het grootste deel van de 

vloot dat zich richt op de Nederlandse vaarwegen en de Beneden-Rijn, omdat: - het bouwen van diepere 

schepen relatief weinig meerkosten betekent, - gedurende de meeste maanden van het jaar middelbare of  

hogere waterstanden op Europese rivieren blijven optreden en diepere schepen ook in laagwaterperioden 

inzetbaar blijven, hoewel met minder lading. 

Schepen die zijn ingericht voor het bevaren van de Boven-Rijn in Duitsland en Frankrijk hebben wel  

gekozen voor nieuwbouw van minder diepe schepen. Door de introductie van bredere binnenschepen voor 

het vervoer van droge lading en containers is het noodzakelijk gebleken om ook laad- en losinstallaties een 

grotere reikwijdte te geven. Op de belangrijkste bestemmingen is dit gebeurd. In de tankvaart was dit niet 

nodig, omdat voor het laden/lossen geen kraan nodig is. 

laagWater

Onder normale omstandigheden is op de Rijn een vaardiepte van �,5 m. beschikbaar. Een vaardiepte van 

minder dan 2,5 m. komt gemiddeld genomen 5% van de tijd per jaar voor, meestal in de zomer gedurende 

een korte periode. Tot aan een vaardiepte van 1,�0 m. is binnenvaart nog goed in staat een betrouwbare 

vervoersvoorziening te garanderen. Deze situatie kwam anno 2005 eenmaal in de 15/20 jaar voor. In de toe-

komst komen deze laag waterperioden naar verwachting vaker en langduriger voor, maar waarschijnlijk niet 

zodanig dat daarmee de betrouwbaarheid van de vervoersvoorziening op het water in gevaar komt. Tot een 

vaardiepte van 1,5 m. blijft de binnenvaart nog steeds in staat met kunst en vliegwerk door te varen. Beneden 

de 1,5 m. ontstaan pas problemen. Deze situatie komt anno 2005 eenmaal in de veertig jaar gedurende een 

korte periode voor. 

Een nieuwe klasse is ontstaan voor schepen die zich speciaal richten op de Midden- en de Boven-Rijn 

(en de West-Europese kanalen) omdat deze schepen meer te maken zullen krijgen met laag water. 

Met deze scheepsklasse wordt niet onnodig veel scheepsgewicht meegevoerd (onnodige verpakking) in 

laagwaterperiodes. De afmeting van dit schip concentreert zich rond de traditionele lengte van 110 m. bij 

11,�0 m. breed (of �6-�5 m. bij �,5 m.) en een diepgang van 2,50 tot � m. Feitelijk is dit een herintroductie van 

de scheepsklasse uit de eerste helft van de vorige eeuw. 

Schaalvergroting heeft ook geleid tot nieuwe kansen voor het kleine schip. Bij het kleine schip ligt de nadruk 

meer op snelheid en flexibiliteit, omdat laden en lossen minder tijd in beslag nemen en een kleiner schip op 

korte afstanden een hogere omloopsnelheid kan behalen. 
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3 automatisering en robotisering Van oVerslag en scheepsfuncties (innoVaties)

De trendmatige ontwikkelingen zijn hier:

- het volautomatisch laden en lossen van containerschepen (robotisering)

- het volautomatisch laden, lossen en behandelen van een palletschip

- de oprichting van ‘barge control’ voor tracking en tracing van schip en lading

- integratie van de scheepscyclus in de supply chain en/of de interne logistiek van verladers

- andere innovaties in op- en overslag van en naar schepen

- monitoring (c.q. beheersing) van vraag en aanbod van lege scheepsruimte en aangeboden lading.

Anno 2020 is het normaal dat schepen volautomatisch varen en volautomatisch worden geladen en gelost. 

In de stuurhut zijn alle handelingen volledig geautomatiseerd. Een schip kan varen op een automatische 

piloot op basis van de kortste of snelste route, of op basis van een historisch vastgestelde eerder afgelegde 

koers. De functie van schipper/gezagvoerder beperkt zich vooral tot toezichthouder en controleur. Alle func-

ties van het schip kunnen vanaf een mobiel draagbaar paneel door de gezagvoerder worden aangestuurd en 

gecontroleerd. 

Via ‘barge control’ worden alle schepen centraal gevolgd en regionaal met steunzenders ondersteund.  

Computersystemen berekenen de meest veilige koersen en manoeuvres van de schepen ten opzichte van 

elkaar. Verkeersposten zijn vanaf 2020 niet langer meer 2� uur bemand. Alleen gedurende slecht zicht en 

-weer situaties vindt nog actief verkeersbegeleiding plaats. De nieuwe technieken hebben het aantal  

aanvaringen met nog eens �0% doen afnemen. 

4 afname Van emissies en de ontWikkeling Van het nul-emissieschip

De ontwikkeling van een nul-emissieschip heeft plaatsvonden o.a. door - het terugbrengen van de zwavel in 

de brandstof voor scheepsmotoren, - het aanbrengen van roetfilters, - het vervangen van scheepsmotoren 

die voldoen aan de CCR II en III, - het ontwikkelen van een hybride voortstuwing (diesel-elektrisch) - het ont-

wikkelen van een schip dat vaart met de brandstofcel/waterstof en het upgraden van bestaande motoren.

Door de schaalgrootte heeft het transport per schip altijd al een grote voorsprong gehad ten opzichte van 

weg- en railtransport op het punt van een laag energieverbruik en lage emissies. In 2016 staat vast dat het 

schip de duurzaamste en schoonste transportmodaliteit in Europa is. 

C.J. de Vries, directeur Koninklijke Schuttevaer, secretaris Bureau Voorlichting Binnenvaart

bronnen:
-Metropolitan World Atlas (A. van Susteren. 2005), -Shell Global Scenario’s to 2025 (Shell Int. Lim. 2005), -Europese goederenstromen 

van de toekomst (NEA, 2006), -Toekomstbeelden/ Wegen naar de toekomst (R. en R. Das), -20�0, Toekomstbeelden voor de Haven 

(Havenbedrijf Amsterdam), -“Collapse”. How societies choose to fall or survive (Jared Diamand, 2006), -De wereld in 2020 ( Hamisch 

Mc. Rae 1���), -Atlas van grondstoffen, voedsel en energie (Mitchel Beazley, 1�7�), -Wereldstromen; wereldkansen (NDL,2006), -

Waardevol transport 200�-2005 (BVB), -diversen “The economist” (2005, 2006), Havenplan 2020 (HbR)



1�

Vóór de uitvinding van de container voor stukgoed, bulk of andere lading, werd alle lading apart verwerkt. ‘Containerisering’ is een gigantisch succes. Het is verre van 
dwaas om hier ‘Containerisering of chemical liquids’ voor te stellen. In plaats van de dure parceltankers gebruiken we speciale gestandaardiseerde tanks met een inhoud 
van ca. 664 kubieke meter als transportvaten waarvan er vier passen in goedkoop gebouwde, ook gestandaardiseerde transportbakken. Het vullen, legen, ontgassen en 
schoonmaken van de vloeistofcontainers gebeurt automatisch in transito-terminals aan de monding van de grote rivieren. Aldaar komen laad- en losvoorzieningen voor 
zee- en binnenvaart en opslag van chemische stoffen. De tekeningen hierbij schetsen een dergelijk systeem. In de grond van de zaak ligt een dergelijke ontwikkeling vlak 
voor de deur. Het zou de Nederlandse binnenvaart een geweldige ontwikkelingskans kunnen bieden.

 snelle chemieschepen met escorte Voertuig
De parceltankers van de toekomst zijn goedkoop gebouwde stalen bakken die met gevulde tanks als koppelverband stroomopwaarts varen, aangedreven door  
hekpropellors. De bemanning in het bakboord-dekhuis heeft dienst, die ernaast rust (rechts). Tijdens de afvaart worden de lege tankers met hun lichte, lege tanks zeer snelle, 
wendbare schepen die vermoedelijk geëscorteerd en in kleine konvooien naar de zeeterminal terugkeren. Ze maken daarbij gebruik van hun maximale machinevermogen en  
twee stuurpropellors. De snelle vaarten stroomafwaarts zorgen voor een afwisselend leven voor het bemanningsduo aan boord.

> doorsnede terminal met kraan en schepen
Op deze doorsnede van een chemie-containerdok op een terminal is te zien hoe tijdwinst te behalen is bij lossen en laden. Het schip in het midden is door peilverlaging in 
het dok op de bodem vastgezet, en kan door de brugkraan worden geladen, direct nadat haar containers zijn gelost en per treinwagon naar het schoonmaakstation werden 
afgevoerd. Binnen dertig minuten kan het schip met vier volle containers het dok weer uitvaren. Links is te zien dat de dubbelwandige bakvormige schepen ongeveer 
midscheeps een kleine machinekamer hebben met daarboven watertanks en een uitwisselbare opbouw met werkruimte en woning. Men stuurt de elektrisch-hydraulisch 
aangedreven boot met roerpropellors voor en achter. De roestvrijstalen dubbelwandige ladingtanks hebben verticale tussenschotten en ontlenen hun sterkte aan stik-
stofgas onder druk in de dubbele huid. Met dit gas worden de verschillende chemische stoffen op de juiste temperatuur gehouden. In het dok (midden) ligt de tanker vast  
op de bodem voor een automatische belading via de portaalkraan.

Zo blijft de binnenVaart trendsetter 
als meest Veilige VerVoerder

 doorsnede laad-losschema toekomstige 
> afhandelingsprocedure Voor docktankers
De zeeterminal voor chemische lading is eenvoudig van opzet. Aan de loskade (-A-) 
worden binnen 5 minuten de vier lege tanks uit het niet geballaste dockschip gehesen 
(-1-) en op spoorwagons geplaatst (-2-) waarna deze naar een schoonmaakbedrijf op 
de terminal worden gereden. Het lege dockschip vaart naar de kade (-B-), eveneens in 
een slottijd van 5 minuten. Daar worden de laadruimen gewassen (-3-) en de tanker bal-
last haar bodemtanks. Tijdens dit proces dat 20 minuten duurt, voorziet men het schip 
van water, proviand en elektrische energie en worden vuilwatertanks geleegd. Weer 5 
minuten later ligt de tanker in het laaddok (-C-) waarin het waterpeil wordt verlaagd 
totdat het schip nauwkeurig op een vaste plaats op de bodem van het dok ligt. Vier spe-
cifiek gevulde tanks staan ondertussen op het spoor te wachten (-4-) en komen auto-
matisch geladen in de docktanker (-5-). Deze procedure waarin menselijke fouten zijn  
uitgesloten, duurt 8 minuten. Het geladen schip komt vlot door het lossen van bal-
lastwater en het vullen van het dok. De dokbeurt neemt in totaal 13 minuten in be-
slag. De totale afhandelingstijd is 56 minuten. Met een reserve van 4 minuten kan een 
dergelijke terminal 3 dockschepen per uur lossen en laden. De standaardtanks hebben 
elk een inhoud van 664 kubieke meter. Men zou dus met een hier geschetst systeem 
twaalf tanks per uur kunnen laden voor de opvaart landinwaarts. Een dergelijke ca-
paciteit per uur lijkt meer dan voldoende om een grote toename in het vervoer van 
chemische vloeistoffen te dekken.

>
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< 
Als het vervoer in goedkoop te maken DT’s (Dock Tankers) gaat evolueren, zullen er schepen komen zoals 
hier geschetst is. Het worden lange, zeer lichte bakken, opgebouwd uit vijf secties (boven) met details die 
vereist zijn voor hun specifieke taken.

1  Omdat geladen of leeg totaal verschillende waterlijnen bestaan, is de vorm van de voorste sectie van 
  belang voor een optimale bruikbaarheid.
2  Tijdens de snelle afvaart met lege tanks gebruikt men een hydraulisch gedreven stuurmotor.  
 De bellenbaan van de twee tegengesteld draaiende propellors onder de scheepsromp verlaagt de  
 waterweerstand.
3  In de boeg zijn veiligheidsvoorzieningen zoals rem-raketten en twee noodankers. Het zijn wettelijk 
  voorgeschreven voorzieningen die zelden of nooit gebruikt worden omdat de schepen automatisch 
 gestuurd varen via een verkeersregeling. 
4  Er zijn grote waterballasttanks voor het dokken.
5  Het lijkt waarschijnlijk dat de dekhuizen snel verwisselbaar zullen worden gemaakt. Men kan dan  
 woning en werkruimte voor groot onderhoud op de terminal ‘upgraden’ als dat nodig is.

< mainliner
De hoofdafmetingen van een ‘standaard chemie mainliner’: lengte 118 m., breedte ca. 12 m., inhoud vier 
tanks van 664 m3, totaalgewicht 6300 ton. Het schip wordt gebouwd in vijf secties, met machinekamer en 
stuurhut in het midden.
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SAMENVATTING 
 

Aanleiding en vraagstelling 

Door allerlei internationale ontwikkelingen op het gebied van geopolitieke, technologie, energie en economie, is 

toename van de wereldhandel en groei van het bruto binnenlands product minder vanzelfsprekend geworden. Met 

het oog op de toekomst is bij de gemeente Amsterdam, Dienst Economische Zaken, in samenwerking met het 

Projectbureau Noordzeekanaalgebied, daarom de vraag om meer informatie over de ontwikkeling van de 

goederenstromen en de samenhang met de bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied en de Metropoolregio 

Amsterdam gerezen. Zeehavens zijn immers de infrastructuur voor de wereldhandel en bedrijvigheid. Om deze 

vraag om informatie te beantwoorden en bouwstenen voor een toekomstvisie te leveren komen we tot de 

volgende vraagstelling:  

1) wat is de ontwikkeling van de Zeehaven Amsterdam over de jaren 1995-2015 in termen van goederenoverslag, 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid? 

2) wat is de economische functie (import, export, doorvoer) van de soorten goederen die zijn overslagen en de 

daarmee samenhangende economische activiteit in termen van sector, toegevoegde waarde en werkgelegenheid?  

3) Wat betekent de toegevoegde waarde van elke goederenstroom voor de Metropoolregio Amsterdam 

(MRA)/deelhaven en hoe past dit in de stedelijke economie?  

4) Wat zijn de bouwstenen voor de toekomst van de haven, goederenstromen en de MRA voor het functioneren 

van de haven in samenhang met de stad?  

In de uitwerking staat de samenhang tussen goederenstromen en bedrijvigheid centraal. De samenhang van de 

bedrijvigheid in het NZKG met de MRA, het zogeheten indirecte effect, wordt beschrijvend in beeld gebracht.   

 

 

Overslag en toegevoegde waarde  

De overslag in de havenregio Amsterdam is tussen 1995 en 2015 voortdurend toegenomen. In 2015 lag de overslag 

via de zeevaart op 97 duizend ton. De overslag bestond voor circa 2/3 uit aanvoer en voor 1/3 uit afvoer via de 

zeevaart. De toename is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de groeiende overslag van steenkool en benzine via de 

zeevaart. Andere belangrijke goederengroepen, ertsen, granen en veevoer, laten een stabiel beeld van de overslag 

zien. De overslag van kolen is aanzienlijk gestegen door de toename van het elektriciteitsverbruik in Noordwest-

Europa. Het verbruik van steenkool door Tata Steel is ongeveer gelijk gebleven. De toegevoegde waarde van 

Havenregio Amsterdam kwam in 2014 op 4 miljard euro. Het aantal werkzame personen in de havengerelateerde 

bedrijvigheid kwam in dat jaar op ruim 34 duizend werkzame personen. De toegevoegde waarde van Havenregio 

Amsterdam is voor 50 procent afkomstig uit de industrie, 33 procent uit vervoer en opslag, 7 procent uit 

groothandel, eveneens 7 procent zakelijke diensten en drie procent uit energieproductie. In de loop van de Jaren 

zijn toegevoegde waarde en overslag in dezelfde mate toegenomen, terwijl de werkgelegenheid op hetzelfde 

niveau is blijven liggen.  

 

Goederenoverslag en plaats in de keten 

Het verschil tussen aanvoer en afvoer geeft informatie over de functie en de toegevoegde waarde van de haven. 

Een deel is immers doorvoer (kolen en benzine), een deel import (ertsen) en voor een ander deel export 

(metaalproducten, staal) van industriële bedrijven. Een andere component is bedoeld voor binnenlands verbruik, 

zoals zand voor de bouw. Behalve de aanvoer van goederen via de zeevaart worden er in het 

Noordzeekanaalgebied eveneens via de binnenvaart en het wegvervoer goederen aangevoerd. In 2012 was de 

aanvoer via de zeevaart ruim 64 miljoen ton, en de aanvoer via binnenvaart en wegvervoer lag op ruim 44 miljoen 

ton. In totaal werd in dat jaar voor 108,5 miljoen ton aan goederen aangevoerd in het Noordzeekanaalgebied. De 
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afvoer lag in dat jaar op bijna 90 miljoen ton: ruim 29 miljoen via de zeevaart, en 60,5 via andere modaliteiten. Het 

verschil is verdwenen in het industriële productieproces (bijvoorbeeld in de vorm van CO2 in de staal- en 

elektriciteitsproductie in de haven).  Er zijn zes belangrijke goederenstromen die in het Noordzeekanaalgebied  

worden verwerkt dan wel doorgevoerd:  

 

1 steenkool: met name opslag, deels verbruik in de Havenregio (Tata Steel, elektriciteit) en doorvoer  

2 benzine: overwegend opslag en doorvoer, deel binnenlands verbruik  

3 zand, steen en hout: praktisch geheel binnenlands verbruik  

4 ijzererts en schroot: industriële verwerking en export van staal en metaalproducten  

5 granen, veevoer en cacao: industriële verwerking, export, binnenlands verbruik, doorvoer 

6 chemische en petrochemische producten: industriële verwerking, export, binnenlands verbruik, doorvoer 

 

De goederenstroom is gekoppeld aan de toegevoegde waarde van de verbruikende bedrijfstakken. Per ton 

aangevoerde goederen is de waarde die er aan wordt toegevoegd in de basismetaal- en metaalproductenindustrie 

het hoogst met 109 euro, gevolgd door de food-sector met 72 euro. Daarna volgen groothandel en chemie met 20-

15 euro per ton aangevoerde goederen. Benzine en kolen leveren de havenregio Amsterdam 8 euro toegevoegde 

waarde per ton op. De verschillen worden verklaard door de plaats van een bedrijf in de goederenketen tussen de 

primaire productie en eindverbruiker. Industriële verwerking levert significant meer toegevoegde waarde op dan 

alleen opslag en overslag.  

  

Verbondenheid Noordzeekanaalgebied (Haven) met de Metropoolregio Amsterdam (Stad) 

De Metropoolregio Amsterdam is verdeeld in het NZKG en overig MRA (ook wel Stad genoemd in deze studie: 

Haven en Stad). De bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied is sterk georiënteerd op de export, terwijl de 

economie van overig MRA overwegend voor een regionale en nationale markt werkt. Het stedelijke deel van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA min Havenregio) is een diensteneconomie. Door sterke agglomeratievoordelen 

in het dienstencluster in de Metropoolregio zien we dat driekwart van het binnenlandse verbruik in de Stad 

afkomstig is van toeleveranciers uit de Stad. De Havenregio is van nature meer met het buitenland verbonden. Dat 

is de natuurlijke functie van de haven. Desondanks leverde de Havenregio in 2012 voor 0,9 miljard aan goederen en 

diensten aan de Metropoolregio Amsterdam. Omgekeerd leverde de MRA voor 2 miljard euro aan de bedrijven in 

de Haven. Deze leveranties bestaan overwegend uit diensten. Benadrukt wordt deze bedragen onderdeel van het 

intermediaire verbruik van bedrijven zijn en daarom niet met de eerdergenoemde toegevoegde waarde cijfers zijn 

te vergelijken. Een vergelijking met de Rotterdamse haven liet zien dat deze bedragen relatief hoog zijn. Dat is een 

gevolg van het karakter van de Rotterdamse haven. Deze is sterker dan het NZKG op doorvoer is gericht. Daardoor 

is er relatief minder industrie die diensten in de eigen regio inkoopt. Het economisch nut van het NZKG valt voor 

een groter deel dan de Rotterdamse haven de Nederlandse dan wel de regionale economie toe.  

 

Bouwstenen voor de toekomst 

De waarde van haven is gelegen in de diversiteit van de economische activiteit enerzijds en de verbondenheid met 

de stedelijke economie anderzijds. De havenregio Amsterdam is naast de doorvoerhaven voor steenkool en 

benzine een import- en exporthaven voor de industrie. Het NZKG heeft een complementair profiel aan de overige 

Nederlandse havens en heeft wortels in de regio. Dat blijkt onder meer uit de verwerkende functie van de haven en 

de ten opzichte van de goederenoverslag relatief hoge creatie van toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde 

van het NZKG is ten opzichte van de goederenstroom beduidend hoger dan die van de Rotterdamse haven. Via de 

Amsterdamse haven wordt meer geëxporteerd dan geïmporteerd. De diversiteit blijkt uit de zes clusters die in de 

havenregio Amsterdam onderscheiden kunnen worden: 
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 Havenlogistiek (overslag en opslag van goederen, met name steenkool en benzine)  

 Basismetaal (Tatasteel) 

 Agrofood  

 Zakelijke diensten  

 Groothandel 

 Cruisevaart 

 

De verbondenheid blijkt uit verschillende cross-overs tussen de clusters en de stedelijke economie van de 

Metropoolregio Amsterdam: 

 De vraag naar hoogwaardige diensten, met name vanuit het agrofood cluster.  

 De groothandel is weliswaar klein qua toegevoegde waarde, maar spil in uitgebreide logistieke netwerken 

op nationale en Europese schaal (Europese DistributieCentra, Schiphol).  

 Industriële toeleveringen aan Tata Steel, bijvoorbeeld onderhoud, metaalnijverheid en machinebouw.  

 Bestedingen van toeristen die met cruiseschepen Amsterdam bezoeken  

Deze clusters en cross-over bieden bouwstenen voor een toekomstbestendige bedrijvigheid in het NZKG. Enerzijds 

biedt de diversiteit weerstand tegen schokken, anderzijds biedt het goede kansen voor de energietransitie en 

circulaire economie. De energietransitie vergt een cross-over tussen agrofood (verwerking agrarische 

restproducten, industriële verwerking, biomassa) en de mogelijkheden van de havenlogistiek, groothandel en 

financiering, bijvoorbeeld termijnmarkten voor biomassa. Dit is een goede uitgangspositie van het NZKG voor de 

‘biobased economy’. De eerste stappen zijn reeds gezet (het Greenmills complex). De mogelijkheden van de 

energietransitie voor het NZKG zijn echter afhankelijk van nationaal en internationaal beleid.  
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1 Inleiding 
 
De Nederlandse economische structuur hangt samen met de geografische positie die Nederland in de wereld, in 

het bijzonder in Noordwest-Europa, inneemt. Groothandel, logistiek en delen van de industrie hebben in Nederland 

gunstige vestigingscondities. De groothandel, zo blijkt uit verschillend onderzoek, heeft in Nederland een relatief 

gunstige concurrentiepositie. Industrie is een breed begrip. Het gaat om bedrijfstakken zoals de scheepsbouw voor 

gespecialiseerde markten, zoals de waterbouw, offshore, jachtenbouw en de Nederlandse marine. De olie- en 

petrochemische industrie, de basismetaal en de voedings- en genotsmiddelenindustrie zijn ook bedrijfstakken die 

voordeel hebben van de geografische positie van Nederland. Het zijn industriële bedrijfstakken die voor een 

zogeheten intermediaire vestigingsplaats kiezen. Dat zijn locaties tussen de vindplaats van grondstoffen en de 

afzetmarkt in, hetgeen bedrijven flexibiliteit geeft in afzetmarkten dan wel in de input. Grote zeehavens zijn daar 

bij uitstek voor geschikt. De basismetaal in Velsen is daar een goed voorbeeld van. De bijdrage van deze 

economische activiteiten aan de Nederlandse economie en welvaart is niet gering; het gaat jaarlijks om vele 

miljarden euro´s toegevoegde waarde en vele duizenden arbeidsplaatsen, zowel voor hoog-, midden- en 

laagopgeleiden.  

De ligging van Nederland in Noordwest-Europa en aan de grote rivieren heeft hoe dan ook invloed op de structuur 

van de economie. Het comparatieve voordeel ligt vast en zal van nature bedrijven die daarvan afhankelijk zijn 

aantrekken. Het onbenut laten van dit voordeel gaat ten koste van de welvaart. De ontwikkeling van deze positie 

vergt echter aanzienlijke investeringen in harde infrastructuur en ruimte. Het vergt keuzes in de grootstedelijke 

regio´s Rotterdam, met Europa´s grootste zeehaven en Amsterdam, de vierde zeehaven van West-Europa. De 

toegankelijkheid van de havens voor de scheepvaart en de cruisevaart vergt aanzienlijke investeringen, die onder 

meer worden gedaan in de vergroting van de zeesluis bij IJmuiden. Deze keuzes gaan over ruimtelijk beleid, 

grondbeleid en infrastructuur. In het geval van de Rotterdamse zeehaven heeft de Tweede Maasvlakte tot een 

belangrijk aanbod van extra ruimte geleid, waardoor zeehavengerelateerde bedrijvigheid zich ruimtelijk van de stad 

losweekte en zich buitengaats vestigde—een proces van ruimtelijke verschuiving richting de kust dat zich voor de 

Tweede Wereldoorlog reeds inzette met de ontwikkeling van de Waalhaven en Pernis. Hoewel er ooit plannen voor 

bestonden, is in de Metropoolregio Amsterdam geen buitengaats zeehaventerrein ontwikkeld maar is met 

Westpoort wel sprake van een vergelijkbare ruimtelijke ontwikkeling. Zich uitbreidende stedelijke functies 

concurreerde daarbij met name om de traditionele haventerreinen om ruimte.  

Buiten dit vraagstuk over ruimte en investeringen zijn er autonome ontwikkelingen die de economische structuur, 

zoals die is afgeleid van havens, veranderen. Dat zijn er in hoofdzaak drie: 

1 Het nastreven van klimaatdoelstellingen, de verduurzaming van de energievoorziening zal mogelijk leiden tot 

minder verbruik van fossiele brandstoffen en meer gebruik van biomassa, meer recycling (circulaire economie) en 

andere meer milieuvriendelijke grond- en brandstoffen zoals LNG. 

2 De ontwikkeling van de wereldhandel verandert met andere zwaartepunten in de wereld dan Noordwest-Europa 

en met technologische innovaties die leiden tot meer lokale productie, met near-sourcing en re-shoring als gevolg. 

Deze lokaal georiënteerde productieconcepten blijken uit de containerstatistieken waarbij de groei van 

containerstromen binnen Europa de groei van stromen van en naar Europa al een aantal jaar overtreft. Het blijkt 

ook uit een structuurverandering in de Chinese economie. Chinese bedrijven investeren in toenemende mate in het 

buitenland en zorgen voor een trendbreuk waarbij ‘Made in China’ vervangen wordt door ‘Made by China’. De 

ruimtelijke neerslag van deze ontwikkeling vindt met name in Oost-Europa plaats en recent staat de haven van 

Piraeus in de belangstelling wegens de overname van de haven door de Chinese reder China COSCO Shipping en de 

investering van een aantal Chinese producenten in logistieke centra in de haven.     
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3 De logistieke patronen veranderen door de ontwikkeling van nieuwe routes, zoals spoor vanuit Azië (Nieuwe 

Zijderoute), de benutting van het grotere Panamakanaal en op termijn het Nicaraguakanaal en wellicht de route via 

de Noordelijke IJszee. 

Het betekent niet het einde van de economische betekenis van havens, maar de economisch afgeleiden ervan 

zullen wel naar aard en structuur wijzigen. De groei van de overslag door de Nederlandse zeehavens zal minder 

vanzelfsprekend zijn. Door de genoemde drie factoren zal de samenstelling en hoeveelheid van de overgeslagen 

goederen veranderen. De bedrijvigheid, alsmede de afgeleide bedrijvigheid in de haven, de nabijgelegen stedelijke 

regio en de rest van Nederland zullen daardoor ook van aard veranderen. Dat geldt ook voor de gebruikte 

modaliteiten. De doelstellingen van investeringen in havencomplexen zullen veranderen. De meeste havens kiezen 

daarbij voor een meer hoogwaardige, duurzame en kennisintensieve invulling van de haven. Het 

Noordzeekanaalgebied is daar een goed voorbeeld van. 

In de Ontwerp Visie 2030 ‘Port of Amsterdam, Port of partnerships’ schetst Havenbedrijf Amsterdam haar visie op 

de haven zoals deze in 2030 eruitziet. “De Amsterdamse haven in 2030 is een dynamisch, veelzijdig, adaptief en 

metropolitaan ‘havenecosysteem’. Een systeem dat schakelt, kansen tijdig herkent en snel innovatiekracht weet te 

mobiliseren.” De visie op de haven gaat veel verder dan de traditionele haven als overslagpunt; de haven is “…een 

sterk geïntegreerd knooppunt waar grondstoffen, goederen, reststromen, data, mensen en ideeën samenkomen, 

nieuwe technologieën een kans krijgen en waar ruimte is om te experimenteren.”  De strategische keuze is om de 

sterke bestaande havenclusters verder te versterken door op kruispunten van deze clusters innovaties te 

ontwikkelen: “Het havengebied wordt een proeftuin om te ondernemen en te experimenteren met nieuwe 

duurzame technologieën.” De Visie 2030 sorteert voor op een kennisintensieve invulling van de biobased en 

circulaire economie en wil de bestaande clusters verbinden met kennisinstellingen. De focus in de strategie ligt op 

kleinschalige fijn-/biochemie en niet in grootschalige fossiele energie en/of grootschalige petrochemie. De haven 

creëert ruimte voor de productie van alternatieve energie en terminals voor 2de en 3de generatie biofuels/biomassa. 

 

Dit beleid bij de havens houdt in dat de beleidsmakers in stedelijke regio´s, waar de zeehavens gelegen zijn, een 

vraagstuk hebben. Hoewel havens infrastructurele voorzieningen voor de internationale handel in goederen zijn 

van internationale, Europese, nationale en regionale betekenis, ligt niettemin een aanzienlijk deel van de 

beleidsvorming bij de regio. Havenbedrijven en de grote steden zijn op dit gebied de belangrijkste spelers. De 

nationale overheid, in dit geval het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voert tevens beleid op dit gebied in het 

Werkprogramma Zeehavens.  

 

Vraagstelling 

Met het oog op beleidsvorming door de gemeentelijke overheid is vanuit dit perspectief bij de gemeente 

Amsterdam, Dienst Economische Zaken, in samenwerking met het Projectbureau Noordzeekanaalgebied, de vraag 

om meer informatie over zeehaven gerelateerde vraagstukken gerezen. Daarbij ligt de focus op de volgende 

elementen: informatie over de samenhang tussen soorten goederenstromen en bedrijvigheid naar sector, de 

toegevoegde waarde en werkgelegenheid in die bedrijvigheid, en bouwstenen voor een toekomstvisie. De relatie 

haven en stad, zoals onderzocht in de studie Koersen op de Toekomst; samenhang stad en haven Rotterdam in 

2040` (Manshanden & Kuipers, TNO/EUR 2015), is niet de focus, maar is een onderdeel daarvan. Om deze vraag om 

informatie te beantwoorden en bouwstenen voor een toekomstvisie te leveren komen we tot de volgende 

vraagstelling:  
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1) wat is de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied en deelhavens over de jaren 1995-2015 in termen van 

goederenoverslag, toegevoegde waarde en werkgelegenheid? 

2) wat is de economische functie (import, export, doorvoer) van de soorten goederen die zijn overslagen en de 

daarmee samenhangende economische activiteit in termen van sector, toegevoegde waarde en werkgelegenheid?  

3) Wat betekent de toegevoegde waarde van elke goederenstroom voor de Metropool Regio Amsterdam 

(MRA)/deelhaven en hoe past dit in de stedelijke economie, zowel economisch als ruimtelijk?  

4) Wat zijn de bouwstenen voor de toekomst van de haven, goederenstromen en de MRA voor het functioneren 

van de haven in samenhang met de stad?  

Het NZKG wordt kortweg als ‘Haven’ aangeduid, en overig Metropoolregio Amsterdam als ‘Stad’. In dit rapport zijn 

zijn de aanduidingen Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Havenregio Amsterdam synoniem.  

 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een positiebepaling van de Haven in termen van de goederenoverslag, werkgelegenheid en 

toegevoegde waarde. De goederenoverslag, de optelling van aanvoer plus afvoer, wordt vervolgens aan de hand 

van de aanvoer van goederen via de zeevaart over de jaren 1995-2014 nader beschouwd. Aardolieproducten 

(benzine) en steenkool zijn daar de belangrijkste componenten in. Daarnaast worden werkgelegenheid en 

toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid gegeven. Op drie onderdelen wordt nader gefocust, 

namelijk de toegevoegde waarde per deelhaven, de aanvoer van steenkool vanwege een mogelijke sluiting van 

kolencentrales in het kader van de energietransitie en de ontwikkeling van de betekenis van de cruisevaart.  

Hoofdstuk 3 gaat nader in op de goederenstroom. Aanvoer en afvoer van goederen worden met elkaar vergeleken 

om de structuur van de goederenstromen in beeld te brengen. Tevens wordt de goederenstroom beschouwd die 

via andere modaliteiten dan de zeevaart van en naar het Noordzeekanaalgebied wordt vervoerd. Een belangrijk 

onderdeel is de benzine die via de binnenvaart van Rotterdam naar het NZKG wordt vervoerd en via de Havenregio 

Amsterdam wordt geëxporteerd. In deze beschouwing wordt inzichtelijk wat de totale aanvoer van grondstoffen en 

goederen is, wat daarvan in NZKG industrieel wordt verwerkt, en wat wordt doorgevoerd naar het buitenland en de 

rest van Nederland. In dit hoofdstuk wordt ook een indicatie gegeven van de toegevoegde waarde in verhouding 

tot de stroom grondstoffen. Industriële verwerking in de Havenregio Amsterdam levert meer toegevoegde waarde 

dan overslag en doorvoer voor verwerking elders.   

Hoofdstuk 4 gaat in op de relatie haven en stad voor het jaar 2012, het meest recente jaar waarvoor zo´n analyse 

mogelijk is. Aan de hand van een multi-regionale input output tabel is een verbijzondering gemaakt van de 

Havenregio Amsterdam binnen de MRA exclusief Almere/Lelystad. De reden daarvan is dat de MRIO vanuit 

bestaande COROP-gebieden is gemaakt en Almere/Lelystad een verbijzondering binnen Flevoland is. Omwille van 

de methode is gefocust op de Havenregio Amsterdam binnen de COROP-gebieden Agglomeratie Haarlem, 

Zaanstreek, Groot-Amsterdam en Gooi en Vechtstreek. De analyse is gericht op de bestedingen (directe 

bestedingseffecten) tussen sectoren in het NZKG (Haven), Overig MRA (Stad), overig Nederland en de rest van de 

wereld. De bestedingen tussen Haven en Stad zijn verbijzonderd naar sector. 

Hoofdstuk 5 is een beschouwend slothoofdstuk dat de strategische bouwstenen voor de toekomst benoemt. De 

belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken worden in dit slothoofdstuk nader geduid en dienen als 

uitgangspunt voor de strategische bouwstenen.  
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2 Positiebepaling economie Noordzeekanaalgebied  
 

2.1 Aanvoer van goederen in de Havenregio Amsterdam  
 
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling en de samenstelling van de aanvoer van goederen via de zeevaart door de 
Havenregio Amsterdam in beeld gebracht. Dit zijn bekende cijfers van Port of Amsterdam, in tonnen. Tevens wordt 
de toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid en de betekenis van de zee- en riviercruisevaart in 
beeld gebracht.  
 
Er zijn echter meer goederenstromen, namelijk via de binnenvaart uit overig Nederland (Rotterdam) en via de weg.  
Dit totaalbeeld van de goederenstromen komt in het volgende hoofdstuk aan bod. Daarin wordt de behalve de 
aanvoer van goederen via de zeevaart ook de aanvoer via andere modaliteiten en de afvoer van goederen via alle 
modaliteiten beschouwd. Het verschil tussen aanvoer en afvoer van goederen geeft informatie over de functie van 
de goederen in de economie: industriële verwerking, doorvoer naar het buitenland of naar de rest van Nederland.  
 
De zeehavens aan het Noordzeekanaal, te weten Amsterdam, Zaandam, Beverwijk en IJmuiden, sloegen bij elkaar 
in 2014 97.790 duizend ton goederen over (dat is het totaal van aanvoer plus afvoer). Dat is een voorlopig record; 
in 2015 is de overslag, licht gedaald naar 97 miljoen ton. De zeehavens hebben vanaf de jaren negentig een af en 
toe onderbroken, voortdurende groei laten zien van de overslag. De aanvoer van goederen steeg vrijwel 
voortdurend, de afvoer volgde deze toename pas vanaf circa 1998. De goederenoverslag neemt in vergelijking met 
de periode 2000-2008 vanaf 2009 in een trager tempo toe.   
 
Figuur 2.1 Ontwikkeling aanvoer en afvoer (aanvoer plus afvoer = overslag) NZKG 1990-2015, in 1000 ton 

 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
 

Aanvoer via de zeevaart 
De toename van de aanvoer via de zeevaart is over deze periode in hoofdzaak toe te schrijven aan twee 
goederensoorten: steenkool en aardolieproducten (benzine) (figuren 2.2, 2.3). Absoluut gezien is van alle 
goederengroepen de aanvoer van steenkool via de zeevaart het sterkst toegenomen, namelijk van circa 10 miljoen 
ton in 1990 tot circa 24 miljoen ton in afgelopen jaren. De aanvoer van aardolieproducten via de zeevaart is 
gestegen van circa 7,5 miljoen ton in 1990 naar 17 miljoen ton in 2014. De aanvoer van deze brandstoffen is met 
een factor 2,5 toegenomen. De andere goederensoorten met een zekere omvang, zoals agrarische producten en 
ertsen, zijn ten opzichte van deze twee min of meer stabiel gebleven in omvang. In 1990 bedroeg de aanvoer van 
ertsen 8,5 miljoen ton, in 2014 was dit ruim 9 miljoen ton. De aanvoer van ertsen kende een piek in 2004 met iets 
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meer dan 10 miljoen ton. Het dal over de gehele periode volgde niet veel later in 2009 met 6,4 miljoen ton 
aangevoerde ertsen. De aanvoer van granen en veevoer laat een vergelijkbaar beeld zien. Deze lag in 1990 
weliswaar op 3,1 miljoen, maar bereikte in 1992 en 1993 al een volume van 5 tot 5,5 miljoen ton. Dat is praktisch 
evenveel als in 2014, toen de aanvoer van veevoeder en granen iets minder dan 5,5 miljoen ton was. In 2001 
bereikte de aanvoer van veevoeder en granen een piek van bijna 8 miljoen ton; daarna is dit gedaald en 
uitgekomen op het volume dat vergelijkbaar is met dat aan het begin van de beschouwde periode. Overige droge 
bulk laat een stijging van het aandeel in het gehele aanvoer volume zien over de gehele periode. Deze categorie 
betreft in hoofdzaak bouwmateriaal als zand en grind. Na 2009 krimpt dat aandeel enigszins. De overige 
categorieën aangevoerde goederen laten geen bijzondere ontwikkelingen zien.  
 
Het wordt benadrukt dat de aanvoer van goederen van jaar op jaar aanzienlijk kan fluctueren. Dat kan 
economische oorzaken hebben, zoals een afname in de aanvoer van ertsen in 2009 als gevolg van de vraaguitval in 
de staalmarkt in dat jaar. In 2009 lag de aanvoer van ijzererts op 66% van de aanvoer in 2008: een vermindering 
van  één-derde. Dergelijke, zij het minder felle, afnames zijn ook bij andere goederensoorten te vinden, zoals bij de 
aanvoer van steenkool in 1993, 2001 en 2009, jaren van economische teruggang.  
 
 
Figuur 2.2 Aanvoer van goederen NZKG, 1990-2014, naar belangrijkste goederensoorten, duizend metrische ton 

 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.3 Aanvoer van goederen NZKG, 1990-2014 naar belangrijkste goederensoorten, als percentage van totale 
aanvoer (totale aanvoer = 100) 

 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
 
 
Figuur 2.4 Aanvoer van steenkool NZKG 1990-2014, in procentuele groei ten opzichte van voorgaand jaar 

 
Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.5 Ontwikkeling aanvoer kolen voor elektriciteitsopwekking en voor Tata Steel, 1990-2014, in duizend ton.   

 

Bron: Port of Amsterdam/bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.6 Ontwikkeling verbruik elektriciteit Nederland, 1995-2014, miljoen kilowattuur.    

 

Bron: CBS 

 

Steenkool 
In het licht van de huidige discussie rond het gebruik van steenkool voor de opwekking van elektriciteit wordt 
beknopt ingegaan op deze ladingcategorie.  
 
Steenkool is de grootste ladingcategorie in de aanvoer via de zeevaart van de Havenregio Amsterdam. Indien ook 
de aanvoer via andere modaliteiten zou worden beschouwd, is benzine de belangrijkste ladingcategorie (zie 
volgend hoofdstuk). De verviervoudiging van het kolenverbruik voor elektriciteit vloeit voort uit economische groei 
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in Nederland en Noordwest-Europa en de toename van het gebruik van elektriciteit verbruikende apparatuur, zoals 
bijvoorbeeld ICT en datacentra. Indien de groei van de aanvoer van steenkool over de gehele periode wordt 
beschouwd, is duidelijk dat dit zeer bewegelijk is (figuur 2.4). De aanvoer van jaar op jaar kan 15 procent krimpen, 
maar zelfs ook 25 procent toenemen. De recente toename van het kolenverbruik is gerelateerd aan de opkomst 
van schaliegas in de VS, waardoor daar de binnenlandse vraag naar kolen is afgenomen. Steenkool is in prijs 
gedaald en worden aantrekkelijk voor productie van elektriciteit. Ook de ´Energiewende´ in Duitsland heeft geleid 
tot een toename van het gebruik van kolen, namelijk de uitfasering van kerncentrales. Aanvullend is een deel van 
deze bewegelijkheid toe te schrijven aan de keuze van aanvoerhaven in Nederland door de reder: zowel de haven 
van Amsterdam als Rotterdam zijn aanvoerhavens voor steenkool. Steenkool wordt door de zogeheten wilde vaart 
(zoals charters in de luchtvaart) aangevoerd. Derhalve kunnen deze schepen eenvoudig van aankomsthaven 
wisselen indien de markt erom vraagt of als omstandigheden daar aanleiding toe geven.   
 
Het verbruik van kolen (cokes) door Tata Steel is betrekkelijk constant ten opzichte van het kolenverbruik voor 
elektriciteitsopwekking in de MRA zelf en doorvoer. Het effect van de crisis in 2009 is zichtbaar in het kolenverbruik 
voor staalproductie. Staalproductie vergt specifieke soorten kolen dan wel cokes. Het unieke voordeel van Tata 
Steel is de ligging aan zee, waardoor het bedrijf kan variëren in combinaties ertsen en kolen, zodat er verschillende 
soorten staal geproduceerd kunnen worden. Dat is een belangrijke factor in de concurrentiepositie van Tata Steel 
boven een concurrent die nabij een erts- of kolenmijn is gevestigd. Zulke concurrenten kunnen minder tot niet 
variëren in gewenste kwaliteiten staal.  
 
 

2.2 Toegevoegde waarde van NZKG  
 
De toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid in de Havenregio Amsterdam lag in 2014 op 4 miljard 
euro (tabel 2.1). Twee miljard werd door industriële bedrijvigheid gerealiseerd, 1,3 miljard euro door vervoer en 
opslag, en de overige 700 miljoen euro werd door energieproductie, groothandel en zakelijke diensten voor 
rekening genomen. De verdeling van de toegevoegde waarde in de Havenregio Amsterdam over deze vijf 
bedrijfstakken is in de loop van de tijd niet significant veranderd. Industriële activiteit maakt de helft van de 
toegevoegde waarde in de Havenregio Amsterdam uit, gevolgd door vervoer en opslag. Het aandeel van vervoer en 
opslag heeft de neiging toe te nemen (plus twee procent tussen 2002 en 2014).  
 
In de loop van de tijd fluctueert het aandeel van de toegevoegde waarde van het NZKG in de MRA tussen de 3,3 en 
4 procent (figuur 2.1). Na 2008 is het aandeel van het NZKG flink teruggevallen, hetgeen grotendeels is veroorzaakt 
door de terugval in staalproductie als gevolg van de vraaguitval op de staalmarkt in het recessiejaar 2009. De 
vraaguitval in dat jaar trof de staalindustrie veel sterker dan de economie van de MRA in het algemeen (waaronder 
de financiële diensten).   
 
Tabel 2.1 Omvang toegevoegde waarde NZKG naar grote sectoren, Euro, lopende prijzen, 2002-2014 

 2002 2014  2002 2014 

      

 mln E   Als proc. aandeel 

Industrie 1.408,2 2.000,7  51 50 

Energie 112,2 123,8  4 3 

Groothandel 189,3 300  7 7 

Vervoer en opslag 854,3 1.338,6  31 33 

Zakelijke diensten 173,6 278  6 7 

      

 2.737,6 4.041,1  100 100 

Bron: Havenmonitor 2014 
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Figuur 2.7 Aandeel havengerelateerde activiteiten NKZG in toegevoegde waarde van de gehele MRA (inclusief 
Almere en Lelystad), 2002-2014)  
Aandeel in procenten, MRA = 100  

 
Bron: Havenmonitor 2014/bewerking NEO Observatory 
 
 
 
De basismetaal en metaalproductenindustrie realiseert de hoogste toegevoegde waarde in de Havenregio 
Amsterdam met 1,2 miljard euro in 2014 (TATA-steel aan de haven van IJmuiden-Velsen). Dit bedrijf realiseert een 
derde van de toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid in het NZKG. Daarna volgt een aantal 
bedrijfstakken dat min of meer gelijk van omvang is (250 tot 400 miljoen euro): overslag en opslag (dat betreft in 
hoofdzaak de overslag en opslag van kolen en benzine, diesel, kerosine), food, vervoer over de weg, dienstverlening 
ten behoeve van het vervoer en de chemische industrie.   
 
De werkgelegenheid in de bedrijvigheid in de Havenregio Amsterdam kwam in 2014 op ruim 34 duizend werkzame 
personen. Tata Steel in Velsen is met circa 9,5 duizend werkzame personen de grootste werkgever. Het wegvervoer 
volgt daarna met 5,4 duizend werkzame personen. Groothandel en zakelijke diensten volgen daarachter met circa 
drieduizend werkzame personen elk. Belangrijke havengebonden industriële bedrijfstakken zoals de food en de 
chemie komen op 2,3 respectievelijk 1,5 duizend werkzame personen.  
 
Uit een vergelijking van de proporties werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de totalen van de Havenregio 
Amsterdam kan afgeleid worden wat de kapitaal- respectievelijk arbeidsintensieve havengebonden bedrijfstakken 
zijn. De meeste bedrijfstakken zijn kapitaalintensief; alle industriële bedrijfstakken zijn dat, aangevuld met de 
zeevaart, opslag en overslag en de elektriciteitsproductie. Wegvervoer, groothandel en zakelijke diensten zijn meer 
arbeidsintensief.  
 
In de loop van de tijd is de werkgelegenheid van de havengebonden bedrijvigheid constant gebleven, terwijl de 
toegevoegde waarde en overslag in dezelfde mate zijn toegenomen (figuur 2.7) 
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Tabel 2.2 Omvang NZKG naar bedrijfstak, toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2014 
Havengebonden bedrijven naar bedrijfstak op volgorde toegevoegde waarde 2014 

 Toegevoegde waarde Werkzame personen 

   

 Miljoen euro  

Basismetaal- en metaalproductenindustrie 1.170 9.566 

Overslag/opslag 389 2.648 

Voedingsmiddelenindustrie 366 2.293 

Wegvervoer 303 5.399 

Dienstverlening t.b.v. het vervoer 303 2.004 

Groothandel 300 3.038 

Zakelijke en niet zakelijke dienstverlening 278 2.894 

Chemische industrie 261 1.518 

Zeevaart 221 1.358 

Overig 140 1.179 

Elektriciteitsproductie 124 258 

Binnenvaart 108 1.101 

Aardolie-industrie 36 217 

Transportmiddelenindustrie 29 460 

Spoorvervoer 14 224 

Pijpleiding . . 

   
Totaal 4.041 34.157 

Bron: Havenmonitor  
 
Figuur 2.8 Aandeel bedrijfstakken in het NZKG, toegevoegde waarde en werkzame personen, 2014 
Volgorde op basis van toegevoegde waarde 

 
Bron: Havenmonitor 2014 
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Figuur 2.9 Geïndexeerde ontwikkeling toegevoegde waarde, werkgelegenheid en overslag (aanvoer plus afvoer) in 
het Noordzeekanaalgebied  
2002 = 100  

 
Bron: Havenmonitor 2014 
 
De havens van Amsterdam en IJmuiden-Velsen zijn de grootste deelhavens in de Havenregio Amsterdam. 
Amsterdam was in 2014 de grootste deelhaven met een toegevoegde waarde van 1,9 miljard euro, gevolgd door 
IJmuiden-Velsen met 1,6 miljard Euro. De haven van Amsterdam kent een diverse bedrijvigheid, terwijl de haven 
van IJmuiden-Velsen met name de overzeese goederenstroom van Tata Steel verwerkt. De havens van Zaandam en 
Beverwijk zijn kleiner. De haven van Amsterdam is een haven die met name steunt op overslag/opslag van 
goederen, wegvervoer en groothandel. De chemische industrie is de enige havengebonden industriële activiteit in 
de haven van Amsterdam. Het sterke accent van de haven van Amsterdam op handelsfuncties ontbreekt in de 
havens van Zaandam en IJmuiden Beverwijk; daar overheerst de voedingsmiddelenindustrie respectievelijk 
basismetaal.  
 
Samenvattend: de haven van IJmuiden /Velsen heeft overwegend een functie voor Tata Steel en er is enige 
chemische industrie en groothandel gevestigd. De havengebonden bedrijvigheid van Zaandam bestaat uit voeding- 
en genotsmiddelen, chemie, groothandel en vervoer & opslag. De haven van Amsterdam is gespecialiseerd in 
overslag en opslag (kolen, benzine), chemie en wegvervoer.   
 
Tabel 2.3 Omvang en aandeel deelhavens NZKG in Euro, lopende prijzen, 2002-2014 

 2002 2014  2002 2014 

      

 mln Euro   Als proc. aandeel 

Beverwijk 54 78  2,0 1,9 

Zaanstad 276 482  10,1 11,9 

IJmuiden-Velsen 1.172 1.581  42,8 39,1 

Amsterdam 1.235 1.900  45,1 47,0 

      

 2.738 4.041  100 100 

Bron: Havenmonitor 2014 
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Tabel 2.4 Omvang havengerelateerde bedrijfstakken per deelhaven en NZKG, miljoen euro, 2014 
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 miljoen Euro    
Zeevaart 0 15,1 17 190 221 

Binnenvaart 0,2 1,6 12 95 108 

Wegvervoer 1,7 0,4 26 275 303 

Spoorvervoer 0,1 0 2 12 14 

Pijpleiding 0 0 0 0 0 

Dienstverlening t.b.v. het vervoer 24,2 6,8 83 189 303 

Overslag/opslag 4,1 25,8 10 349 389 

Voedingsmiddelenindustrie 0 328,4 7 31 366 

Aardolie industrie 5,4 0 3 27 36 

Chemische industrie 0,4 34,4 10 216 261 

Basismetaal- en metaalproductenindustrie 1,9 4,3 1.129 34 1.170 

Transportmiddelenindustrie 0,3 10 4 15 29 

Elektriciteitsproductie 0 0,8 81 42 124 

Overig 19,5 3,3 73 44 140 

Groothandel 14 45,1 78 163 300 

Zakelijke en niet zakelijke dienstverlening 6,6 6,3 45 220 278 

      
Totaal 78,4 482,3 1.581 1.900 4.041 

Bron: Havenmonitor 2014 
 
 

2.3 Zee- en riviercruisevaart 
 
De betekenis van Havens Amsterdam voor toerisme neemt fors toe. Het aantal passagiers dat via de cruisevaart, 
overzee en via de rivieren, de Metropoolregio Amsterdam aandoet, is sinds de jaren negentig fors gestegen. In 
1990 deden ongeveer evenveel passagiers Amsterdam aan via zeecruises als via riviercruises, namelijk rond de 30 
duizend. In 2014 zijn dat er zeer veel meer, namelijk ruwweg 430 duizend passagiers via de riviercruises en 250 
duizend via cruises van overzee. Opvallend is dat de toename van het aantal riviercruise passagiers praktisch 
ononderbroken exponentieel toeneemt, terwijl de toename van het aantal passagiers uit zeecruises meer 
schoksgewijs toeneemt. Dit wijst erop dat er meer barrières zijn, dan wel meer concurrentie is in de markt voor 
zeecruises. De zeecruisevaart lijkt gevoelig te zijn voor de conjunctuur; 2008 is een duidelijk topjaar, en in 2009 liep 
de belangstelling fors terug. Zeecruisevaart is kennelijk een luxegoed; de vraag reageert relatief sterk op de 
conjunctuur. Een vergelijkbare gevoeligheid (elasticiteit) is in de riviercruisevaart niet waarneembaar.  
 
In de zeecruisevaart is bovendien meer keuze tussen steden die aangedaan kunnen worden, zodat routes geregeld 
wijzigen, afhankelijk wat de steden te bieden hebben. Amsterdam moet dan concurreren met een groot aantal 
steden dat via de zee bereikbaar is. Daarnaast ligt Amsterdam niet aan zee, maar is alleen via het Noordzeekanaal, 
met een sluispassage, bereikbaar. Voor de grootste cruiseschepen is dat een relatieve hindernis. De daling van de 
zeecruisevaart in 2013 en 2014 lijkt het gevolg te zijn van een conjunctureel dal, maar er zijn signalen dat de eisen 
aan de brandstof ook meewegen. Riviercruiseschepen gebruiken laagzwavelige stookolie of diesel, terwijl zee 
cruiseschepen op hoogzwavelige stookolie varen. Regelgeving op dit gebied leidt ertoe dat reders schepen om 
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moeten bouwen. Dit is in bestaande schepen een kostbare aangelegenheid. Bovendien is relatief schone, 
laagzwavelige brandstof duurder; stookolie is een goedkoop, doch vervuilend restproduct van raffinaderijen.  
 
Met betrekking tot de economische waarde van de cruisevaart zijn er verschillende bronnen die geen eenduidig 
antwoord geven. Uit de verschillende schattingen wordt wel een orde van grootte duidelijk.  
De economische waarde van de zeecruisevaart voor geheel Nederland is door de Cruise Line International 
Association in de studie The Cruise Industry, Contribution of Cruise Tourism to the Economies of Europe 2015 
bepaald op 399 miljoen Euro. Dat zijn de bestedingen door de eigenaren aan scheepswerven, uitgaven van 
instappende passagiers (embarkation) als bezoekende passagiers, bemanning en inkopen van de reders in de 
havens die ze aandoen (catering, brandstof etc). Vliegtickets van passagiers tellen ook mee. Echter, deze 400 
miljoen euro betreft geheel Nederland en kan niet regionaal toegedeeld worden. Daarnaast zijn het bestedingen; 
het is geen toegevoegde waarde.  
 
Indien de economische baten voor de MRA uit de cruisevaart worden afgeleid van de vuistregel van een half 
miljoen euro aan bestedingen per call (Havenvisie 2030, p.37), komen we voor 2014 op een bedrag van 63 miljoen 
euro. Dat zijn bestedingen variërend van havengeld, bunkeren, tot bestedingen van passagiers en bemanning die 
de wal aandoen.   
 
Met betrekking tot de economische impact van de riviercruises geeft Plaisier 2011 een omzetbedrag van 82 miljoen 
voor 2010 voor geheel Nederland. De bestedingen van passagiers van riviercruises zijn in Plaisier 2011 voor het jaar 
2010 bepaald op 44 euro per dag (Plaisier 2011, p 34). Dat bedrag is exclusief de bestedingen van de eigenaren van 
de schepen (onderhoud, catering, bunkering). Het aantal dagen dat een riviercruiseschip in Amsterdam verblijft is, 
uitgaande van de duur van een gehele riviercruise, geraamd op 1,5. Bij een aantal van 430 duizend passagiers uit de 
riviercruisevaart en 50 euro bestedingen in 2014, komen we op een geraamd bedrag van 32 miljoen euro voor 
geheel 2014. Dit betreft puur de bestedingen van passagiers.  
 
De bestedingen uit de rivier- en zeecruises zijn qua definitie niet goed vergelijkbaar en worden derhalve niet 
opgeteld. Een raming van toegevoegde waarde kan eveneens niet gegeven worden. De bronnen geven hoogstens 
een orde van grootte. Opgemerkt wordt dat een deel van de financiële baten uit cruises al meewegen in de cijfers 
die de Havenmonitor geeft, bijvoorbeeld de diensten die de haven aan cruiseschepen levert (havengelden).   
 
Figuur 2.10 Ontwikkeling aantal passagiers dat Havens Amsterdam aandoet via zeecruises en riviercruises, 1990-
2014 
 

 
Bron: Port of Amsterdam/Bewerking NEO Observatory 
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3 Relatie goederenstromen en sector 
 

3.1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de belangrijkste karakteristieken van het NZKG over aanvoer van goederen naar 
soort, toegevoegde waarde en werkgelegenheid naar sector van de havengebonden bedrijvigheid gegeven.  
 
Dit hoofdstuk richt zich op twee vragen: ten eerste wat is de rol van de goederen in de regionale economie van de 
MRA, en ten tweede, wat is de toegevoegde waarde die aan die goederenstromen gerelateerd kan worden? Deze 
twee vragen zijn van belang voor een begrip van de haven als industrieel en logistiek knooppunt. 
 
De goederen die in de havens van Amsterdam worden aangevoerd worden op verschillende manieren verwerkt. 
Een deel wordt in de haven industrieel verwerkt, een ander deel wordt doorgevoerd, hetzij naar het binnenland, 
hetzij naar het buitenland. Om dit in beeld te brengen zijn meer gegevens nodig dan die van de zeevaart alleen die 
door de Port of Amsterdam worden verstrekt. Deze data zijn van het CBS afkomstig.  
 
Het CBS geeft niet alleen de data over de zeevaart, die praktisch overeenkomen met die van de Port of Amsterdam, 
maar ook de goederen die via andere modaliteiten worden aan- en afgevoerd in de Havenregio Amsterdam. Tevens 
geeft het CBS de herkomst en bestemming van die goederen naar land. Ten behoeve van deze analyse is dat 
geaggregeerd tot Nederland en de rest van de wereld. Deze integrale cijfers zijn echter voor dit project alleen voor 
het jaar 2012 goed beschikbaar. In deze analyse gaat het om de structuur van de goederenstroom en niet de 
ontwikkeling.  
 
 

3.2 Totaalbeeld goederenstromen door de Havenregio Amsterdam 
 
De totale goederenstromen die in de Havenregio Amsterdam werd aangevoerd had in 2012 een omvang van 108,5 
miljoen ton. Daarvan werd 64,3 miljoen ton aangevoerd van overzee. Dat cijfer is vergelijkbaar met de 
goederenaanvoer zoals die door Port of Amsterdam wordt gerapporteerd (64,8 miljoen ton, hetgeen een lichte 
afwijking is). De afvoer van goederen uit de Havenregio Amsterdam lag in 2012 op 89,7 miljoen ton, waarvan 29,3 
miljoen ton door de zeevaart (29,5 miljoen ton volgens Port of Amsterdam). Deze 64,8 en 29,5 miljoen ton tellen op 
tot een overslag 94, miljoen ton, hetgeen een vertrouwd getal is. Dit overzicht van de totale aanvoer en afvoer, 
naar zeevaart en overige modaliteiten, en naar herkomst en bestemming, laat in hoofdlijnen de richting van de 
antwoorden op de gestelde vragen zien.  
 
De zeevaart neemt het overgrote deel van de aanvoer van goederen uit de wereld voor zijn rekening. De aanvoer 
uit Nederland gaat via andere modaliteiten. In de afvoer speelt de zeevaart een bescheidener rol; een derde van de 
totale afvoer van goederen gaat via de zeevaart de Havenregio Amsterdam uit. Deze verdeling is toe te schrijven 
aan de aard van de goederen en de relatieve waarde. Van overzee worden relatief goedkope grondstoffen in bulk 
aangevoerd en deze worden dan doorgevoerd of in de Havenregio Amsterdam industrieel verwerkt. Voor zover het 
doorvoer betreft, verlaten de goederen de Havenregio Amsterdam ook via andere modaliteiten de regio, indien de 
grondstoffen zijn verwerkt tot hoogwaardige halffabricaten, verlaten ze NZKG uitsluitend via andere modaliteiten 
het gebied. Hoogwaardiger goederen worden via modaliteiten getransporteerd die beter inspelen op de gewenste 
logistieke eisen dan zeevaart, zoals snelheid en flexibiliteit. Dan gaat het vooral om binnenvaart, rail- en 
wegtransport. Ten tweede laten de kerncijfers in tabel 3.1 zien dat het totale aangevoerde gewicht circa 19 miljoen 
ton hoger is dan het totale afgevoerde gewicht. In het industriële productieproces in de Havenregio Amsterdam 
verdwijnt derhalve 19 miljoen ton.  
 
De uitsplitsing naar goederengroep (NSTR) laat zien welke goederensoorten in het productieproces of door 
consumptie verdwijnen. Dat is 3,5 miljoen ton brandstof (benzine), 6,6 miljoen ton steenkool, 5,3 miljoen ton zand, 
steen, cement en hout, 5,7 miljoen ton chemische producten en 6 miljoen ton ertsen en metaalresiduen. Twee 
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goederengroepen laten een positief cijfer zien: metalen en metalen halffabricaten en 4,8 miljoen ton aan overige 
goederen en halffabricaten. De laatste groep is zeer waarschijnlijk het product van industriële verwerking van 
chemische grondstoffen. De omzetting van erts in metalen hallfabricaten spreekt voor zich. Voor zover de 
goederen niet verwerkt worden, vindt afvoer naar Nederland en de wereld plaats.  
 
Tabel 3.1 Overzicht goederenstromen in en uit de Havenregio Amsterdam, naar/uit Nederland en de wereld, voor 
zeevaart en overige modaliteiten, in 1000 ton  

Aanvoer    

 Totaal Uit wereld Uit Ned. 

 x 1000 ton   

Totaal 108.447 76.232 32.215 

Zeevaart 64.319 63.627 692 

Overige modaliteiten 44.128 12.604 31.523 

    

    
Afvoer     

 Totaal Naar wereld Naar Ned.  

 x 1000 ton   

Totaal 89.672 53.587 36.085 

Zeevaart 29.228 28.813 415 

Overige modaliteiten 60.444 24.774 35.670 

Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
 
Tabel 3.2 Aanvoer en afvoer van goederen naar en van de Havenregio Amsterdam, 2012, 1000 ton 

 Aanvoer Afvoer Saldo 

    
 X 1000 ton   

Aardolie en aardolieproducten 28.272 24.805 -3.467 

Vaste minerale brandstoffen 17.955 11.339 -6.617 

Ruwe mineralen; bouwmaterialen 17.198 11.855 -5.343 

Overige goederen en fabricaten 15.238 20.055 4.817 

Chemische producten 9.986 4.304 -5.682 

Voedingsproducten en veevoeder 9.828 9.668 -160 

Ertsen en metaalresiduen 7.440 1.495 -5.945 

Metalen, metalen halffabricaten 1.688 5.253 3.565 

Meststoffen 842 899 57 

    

 108.447 89.672 -18.775 

Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 3.1 Aanvoer en afvoer van goederen naar en van Havenregio Amsterdam, 2012, alle modaliteiten, duizend 
ton.  

 
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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3.3 Aanvoer en afvoer van goederen naar soort1 en herkomst 
 
Van de aangevoerde goederen is 70 procent afkomstig van buiten Nederland, de overige 30 procent is uit 
Nederland afkomstig. De goederencategorieën met de grootste omvang (een aanvoer van meer dan 10 miljoen 
ton) zijn aardolie en –producten (brandstof), vaste minerale brandstoffen (steenkool) en ruwe mineralen en 
bouwmaterialen (zand, stenen, hout, etc).  Daarna (een aanvoer van 5 tot 10 miljoen ton) volgen 
voedingsproducten en veevoer, chemische producten en ertsen/metaalresiduen (schroot). De aangevoerde 
goederen afkomstig uit Nederland betreffen brandstoffen (aardolie en –producten), industriële producten en 
bouwmaterialen. De aardolieproducten (benzine) zijn afkomstig uit Rotterdam. Zand en grind zijn afkomstig van 
zandzuigerijen en grindgaten elders in Nederland of het continentale plat. Steenkool en brandstoffen zijn 
overwegend bestemd voor de doorvoer naar Nederland, dan wel het buitenland. Benzine en steenkool zijn de 
belangrijkste goederen die van overzee worden aangevoerd; de havens van de Havenregio Amsterdam zijn het 
belangrijkste depot voor deze fossiele brandstoffen in Noordwest-Europa.  
 
Van overzee worden in de Havenregio Amsterdam met name zes goederensoorten aangevoerd:  
 
1 steenkool (vaste minerale brandstoffen)  
2 brandstoffen (aardolie en –producten)  
3 zand, steen en hout (ruwe mineralen en bouwmaterialen) 
4 ijzererts en schroot 
5 granen, veevoer en cacao 
6 chemische producten (overwegend petrochemie)  
 
Vervoermiddelen (auto´s) zijn niet als zodanig geregistreerd, maar vallen onder ´goederen niet beschikbaar´. Per 
saldo is NZKG een import- en doorvoerhaven van fossiele brandstoffen, ertsen en agrarische producten en 
chemische producten.  
 
Bedrijven in de Havenregio Amsterdam voerden in 2012 bijna 90 miljoen ton goederen af (tabel 3.5), waarvan 29,2 
miljoen ton via de zeevaart (tabel 3.6), dat wil zeggen via de zeesluis bij IJmuiden de Havenregio verlaat. Van de 
afgevoerde goederen ging circa 60 procent naar het buitenland. Dit is zowel export van de industrie in de 
Havenregio Amsterdam als doorvoer van goederen. De industriële exportproducten van de Havenregio Amsterdam 
zijn hoofdzakelijk metalen halffabricaten, voedingsproducten en veevoer en chemische producten. De overige 
afgevoerde goederen zijn overwegend benzine en steenkool. De doorvoer daarvan vormt meer dan de helft van de 
afvoer van goederen naar het buitenland. Met andere woorden, circa de helft van de aanvoer (48 procent) en 
afvoer (55 procent) van goederen door de Havenregio Amsterdam is doorvoer van steenkool en benzine. NZKG 
fungeert voor Nederland als importhaven voor de volgende goederen: benzine, steenkool, zand, steen en hout, 
voedingsproducten en veevoer. Chemische producten en metalen/metalen halffabricaten zijn in omvang minder 
belangrijk, maar wel hoogwaardig (zie de verdere analyse).   
 
Via de internationale zeevaart worden uit de Havenregio Amsterdam met name aardolie en brandstof afgevoerd en 
algemene lading/stukgoed (auto´s, containers). De afvoer vindt voor het overgrote deel plaats via de binnenvaart 
(steenkool naar Nederlandse en Duitse kolencentrales, zand), het spoor (metalen halffabricaten naar de Duitse 
auto-industrie), en wegvervoer (bouwmaterialen, chemicaliën). Benzine wordt overwegend via zeeschepen 
afgevoerd.  
 
 
 
 

                                                           
1 Indeling goederen naar soort volgens de Nomenclature uniforme des marchandises pour les Statistiques de 
Transport, Revisée (NSTR) 
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Tabel 3.3 Aanvoer van goederen naar Havenregio Amsterdam (NZKG), totaal, verdeeld naar herkomst Nederland en 
de wereld, alle modaliteiten, naar goederencategorie, x 1000 ton 

Totaal Totaal Uit wereld Uit Ned. Totaal Uit wereld Uit Ned. 

       
 1000 ton Als aandeel in % 

Aardolie en aardolieproducten 28.272 19.118 9.154 26 25 28 

Chemische producten 9.986 6.178 3.808 9 8 12 

Ertsen en metaalresiduen 7.440 6.598 842 7 9 3 

Goederensoort niet beschikbaar 6.772 5.928 844 6 8 3 

Goederensoort niet te bepalen 170 108 62 0 0 0 

Meststoffen 842 762 80 1 1 0 

Metalen, metalen halffabricaten 1.688 1.060 628 2 1 2 

Overige goederen en fabricaten 8.296 2.427 5.869 8 3 18 

Ruwe mineralen; bouwmaterialen 17.198 10.111 7.087 16 13 22 

Vaste minerale brandstoffen 17.955 17.425 530 17 23 2 

Voedingsproducten en veevoeder 9.828 6.518 3.311 9 9 10 

       

 108.447 76.232 32.215 100 100 100 

 100 70 30    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
 
Tabel 3.4 Aanvoer van goederen naar de Havenregio Amsterdam (NZKG), verdeeld naar herkomst Nederland en de 
wereld via de zeevaart, naar goederencategorie, x 1000 ton 

Zeevaart Totaal Uit wereld Uit Ned. Totaal Uit wereld Uit Ned. 

       
 X 1000 ton Als aandeel in % 

Aardolie en aardolieproducten 15.474 15.324 150 24 24 22 

Chemische producten 3.844 3.809 35 6 6 5 

Ertsen en metaalresiduen 6.309 6.309 0 10 10 0 

Goederensoort niet beschikbaar 5.797 5.540 257 9 9 37 

Goederensoort niet te bepalen 84 84 0 0 0 0 

Meststoffen 706 704 1 1 1 0 

Metalen, metalen halffabricaten 705 705 0 1 1 0 

Overige goederen en fabricaten 1.170 1.166 3 2 2 0 

Ruwe mineralen; bouwmaterialen 7.268 7.245 24 11 11 3 

Vaste minerale brandstoffen 17.034 16.815 219 26 26 32 

Voedingsproducten en veevoeder 5.928 5.926 2 9 9 0 

       

 64.319 63.627 692 100 100 100 

 100 99 1    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Tabel 3.5 Afvoer van goederen vanuit de Havenregio Amsterdam (NZKG), totaal (alle modaliteiten), verdeeld naar 
herkomst Nederland en de wereld, naar goederencategorie, x 1000 ton 

Totaal Totaal 
Naar 
wereld Naar Ned. Totaal 

Naar 
wereld Naar Ned.  

       
 X 1000 ton Als aandeel in % 

Aardolie en aardolieproducten 24.805 19.593 5.211 28 37 14 

Chemische producten 4.304 2.248 2.055 5 4 6 

Ertsen en metaalresiduen 1.495 826 669 2 2 2 

Goederensoort niet beschikbaar 4.745 3.610 1.135 5 7 3 

Goederensoort niet te bepalen 5.868 5.784 84 7 11 0 

Meststoffen 899 747 152 1 1 0 

Metalen, metalen halffabricaten 5.253 3.679 1.574 6 7 4 

Overige goederen en fabricaten 9.442 3.292 6.150 11 6 17 

Ruwe mineralen; bouwmat.  11.855 1.051 10.804 13 2 30 

Vaste minerale brandstoffen 11.339 9.784 1.555 13 18 4 

Voedingsproducten en veevoeder 9.668 2.974 6.695 11 6 19 

       

 89.672 53.587 36.085 100 100 100 

 100 60 40    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 

 
 
 
Tabel 3.6 Afvoer van goederen vanuit de Havenregio Amsterdam (NZKG), totaal, verdeeld naar herkomst Nederland 
en de wereld, via de zeevaart, naar goederencategorie, x 1000 ton 

Zeevaart Totaal Naar wereld Naar Ned. Totaal Naar wereld Naar Ned.  

       
 X 1000 ton Als aandeel in % 

Aardolie en aardolieproducten 14497 14371 126 50 50 30 

Chemische producten 1318 1289 29 5 4 7 

Ertsen en metaalresiduen 447 447 0 2 2 0 

Goederensoort niet beschikbaar 3404 3195 208 12 11 50 

Goederensoort niet te bepalen 5752 5750 2 20 20 1 

Meststoffen 22 21 1 0 0 0 

Metalen, metalen halffabricaten 859 858 2 3 3 0 

Overige goederen en fabricaten 1969 1967 2 7 7 0 

Ruwe mineralen; bouwmaterialen 220 175 45 1 1 11 

Vaste minerale brandstoffen 530 530 0 2 2 0 

Voedingsproducten en veevoeder 212 211 0 1 1 0 

       

 29.228 28.813 415 100 100 100 

 100 99 1    
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Het algehele beeld is dat de Havenregio Amsterdam in 2012 76,2 miljoen ton goederen uit het buitenland 
aanvoerde en 32,2 miljoen ton uit Nederland. Daarvan werd circa 19 miljoen ton verbruikt in industriële processen 
en elektriciteitsopwekking. Van de afgevoerde goederen ging 53,6 miljoen naar het buitenland en 36,1 miljoen ton 
naar overig Nederland (zie figuur 3.2). Voor de belangrijkste goederenstromen door de Havenregio Amsterdam is 
een dergelijke figuur opgesteld (zie bijlage).  
 
Figuur 3.2 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten  
Totaal goederen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS/Bewerking NEO Observatory 
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3.4 Goederenstromen en toegevoegde waarde 
 
De verschillende stromen goederen en grondstoffen zijn gekoppeld aan bedrijven en vervolgens aan de 
bedrijfstakken waarvan de toegevoegde waarde uit de Havenmonitor bekend is. Dit is gedaan voor bedrijfstakken 
met meer dan 250 miljoen euro toegevoegde waarde (tabel 3.7). Deze bedrijfstakken verwerken het grootste deel 
van de totale aanvoer van grondstoffen en goederen in de Havenregio Amsterdam die via de zeevaart, binnenvaart, 
wegvervoer en pijpleiding wordt aangevoerd. Dat betreft 89,2 miljoen ton van de 108,5 miljoen ton. Het grootste 
goederenoverslag volume betreft steenkool en brandstof.  
 
Het nut van steenkool en benzine ontstaat bij het verbruik in de staalindustrie, elektriciteitsproductie en autorijden. 
Aan op- en overslag verdienen bedrijven een beperkte marge (toegevoegde waarde). Deze marge lag in 2014 op 8 
euro per ton (tabel 3.7). Van de grote stromen is dit de laagste toegevoegde waarde per overgeslagen ton goederen. 
De hoogste toegevoegde waarde hangt samen met de basismetaalindustrie: 109 euro per ton aangevoerde 
grondstof. Op de tweede plaats volgt de voedings- en genotmiddelenindustrie. De toegevoegde waarde per ton 
overgeslagen goederen voor de chemische industrie en de groothandel ligt in dezelfde orde van grootte (20-25 euro 
per ton).  
 
Uit de verhouding tussen de relatieve omvang van de aangevoerde goederenstromen en de toegevoegde waarde 
wordt duidelijk dat de basismetaal met 10 procent van het totale goederenaanvoer volume, 29 procent van de 
toegevoegde waarde realiseert. Omgekeerd realiseert de sector overslag en opslag (van overwegend steenkool en 
aardolieproducten) 45 procent van de totale goederenstroom en 10 procent van de toegevoegde waarde in het 
Noordzeekanaalgebied. Het steenkoolverbruik voor de elektriciteitsproductie en staalproductie is toegerekend aan 
de sector elektriciteitsopwekking en basismetaalindustrie. Eventueel verlies van overslag en opslag van steenkool als 
gevolg van de energietransitie zal een groot effect op de goederenstroom hebben, maar een relatief beperkt effect 
op de toegevoegde waarde die in het NZKG wordt verdiend. Waarschijnlijk zullen de overslagbedrijven dan 
overschakelen op alternatieve stromen, maar dat hangt volledig af van de wijze waarop de transitie naar een 
duurzame energievoorziening verloopt. Aan de horizon wacht een transformatie opgave voor de Havenregio 
Amsterdam, maar deze is afhankelijk van het nationale en internationale energiebeleid.  
 

Tabel 3.7 Totale hoeveelheid aangevoerde grondstoffen en goederen door de respectievelijke sectoren in de 
Havenregio Amsterdam, x1000 ton, hiermee samenhangende toegevoegde waarde (in miljoen euro); en de waarde 
in  euro per ton 

 Waarde Aanvoer Euro/ton Waarde Aanvoer 

 mln euro x 1000 ton  mln euro x 1000 ton 

      

 absolute waarde  Aandeel in procenten 

Basismetaal- en metaalproductenindustrie 1.170 10.712 109 29 10 

Overslag/opslag 389 48.421 8 10 45 

Voedingsmiddelenindustrie 366 5.108 72 9 5 

Groothandel 300 14.129 21 7 13 

Chemische industrie 261 10.828 24 6 10 

      
Subtotaal  2.486 89.198 28 62 82 

Overig toegevoegde waarde 1.555  - - - 

Overig goederenoverslag  19.245 - - - 

Totaal 4.041 108.443 37 100 100 

Bron: CBS, EUR, LISA; Haven Amsterdam (bewerking NEO Observatory) 
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4 Samenhang Stad en Haven in de Metropoolregio Amsterdam 
 

4.1 Inleiding: een multi-regionale input-output tabel  
 
In de vorige hoofdstukken is een beeld gegeven van de relatie tussen goederenstromen en bedrijfstakken in de 

regio. Ook is de samenstelling en ontwikkeling van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de 

zeehavengerelateerde bedrijvigheid nader beschouwd aan de hand van gegevens uit de Havenmonitor (bron: EUR). 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de economische samenhang tussen haven en de stad in de 

Metropoolregio Amsterdam aan de hand van de multiregionale input-outputtabel. Dit levert inzicht op in de 

economische relatie tussen haven en stad in de Metropoolregio Amsterdam. Door de haven als aparte regio toe te 

voegen, worden de economische relaties met de regio, Nederland en het buitenland expliciet zichtbaar. In de rest 

van dit hoofdstuk wordt gesproken over de Stad en de Haven in de Metropoolregio. De Haven is hierbij 

gedefinieerd als de zeehavengerelateerde bedrijvigheid in het Noordzeekanaalgebied (aan de hand van 

toegevoegde waarde cijfers uit de Havenmonitor over de havens van Velsen, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam).  

De Stad is de Metropoolregio Amsterdam minus de haven2  en minus Almere/Lelystad. De belangrijkste 

bevindingen uit dit hoofdstuk zijn dat: 

1. Er zit tussen Haven en Stad een groot verschil in relatieve toegevoegde waarde  

De toegevoegde waarde is het verschil tussen de gerealiseerde productie en het intermediair verbruik. De 

waarde die een bedrijf zelf toevoegt is bepalend voor het verdienvermogen en is bestemd voor de verstrekkers 

van arbeid (loon) en kapitaal (in de vorm van winst). In de haven van Amsterdam wordt per euro productie 31 

cent toegevoegd in 2012, in de stad (MRA exclusief haven en Almere/Lelystad) 47 cent. Dit is een gevolg van 

het hoge intermediaire verbruik in de industrie. In vergelijking met de Rotterdamse haven (22 cent in 2008) 

voegt het NZKG relatief veel toe dankzij de aanwezigheid van de industriële clusters basismetaal, voeding en 

chemie. 

2. De Haven is sterk export georiënteerd, de Stad is gericht op de regionale en nationale vraag 

Bijna de helft van de productie van de Haven is bestemd voor de export. In de Stad, met nadruk op 

hoogwaardige dienstensector, is de rol van de export beperkt met 17 procent. De Stad is sterk gericht op de 

binnenlandse markt, met interne vraag uit de Metropoolregio Amsterdam en vraag uit overig Nederland. In de 

periode 2008-2012 is deze binnenlandse vraag sterk toegenomen.  

3. De economische relaties tussen Haven en Stad zijn beperkt  

De economische interactie tussen Haven en Stad is beperkt. De Haven levert in 2012 voor 900 miljoen euro 

goederen en diensten aan de Stad. Hiermee is de Stad goed voor 7,5 procent van de totale productieomvang 

van de Haven. De Stad levert voor 2 miljard goederen en diensten aan de Haven, wat minder dan 1 procent van 

de totale productieomvang van de stad is. De leveringen van de Stad aan de Haven zijn met bijna de helft van 

het totale binnenlandse verbruik belangrijk voor de Haven en namen ook verder toe in 2008-2012. De 

belangrijkste toeleverancier voor de stad is de stad zelf. Door sterke agglomeratievoordelen in het 

dienstencluster in de Metropoolregio zien we dat driekwart van de binnenlandse verbruik in de Stad afkomstig 

is van toeleveranciers uit de Stad.   

                                                           
2 De onderliggende cijfers van de MRIO zijn op COROP-niveau. In de definitie van de Metropoolregio Amsterdam is 

Almere/Lelystad niet meegenomen. 
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4.2 Economische Structuur van Haven en Stad in 2012 
 

 

In deze paragraaf wordt de economische structuur en samenhang van Haven en Stad in de Metropoolregio 

gedetailleerd in beeld gebracht op sectorniveau.  

De Haven had in 2012 een toegevoegde waarde van 3,6 miljard euro en is daarmee goed voor 3,6 procent van de 

totale economie in de Metropoolregio Amsterdam (in 2014 is dat iets meer dan 4 miljard euro). In tabel 4.1 en 

tabel 4.2 is een overzicht gegeven van samenstelling naar economische sector. De haven is belangrijk voor de 

sectoren industrie, openbaar nut en vervoer en opslag in de Metropoolregio Amsterdam. Bijna de volledige 

basismetaalindustrie en aardolie-industrie van de Metropoolregio bevindt zich in het havengebied. Daarnaast is 

een groot deel van de voedingsmiddelenindustrie, chemische industrie en delfstoffenwinning zeehavengerelateerd.  

 

 

 

 

 

 

 

Aanpak: Multiregionale input-output analyse 

De Nobelprijswinnaar Wassily Leontief ontwikkelde in de jaren vijftig de input-output analyse. De input-output analyse is 

een van de oudste en bekendste instrumenten in de economie om economische structuren en veranderingen daarin te 

beschrijven, zowel nationaal als regionaal. Het instrument is empirisch van aard, is zeer effectief en relatief eenvoudig. 

Een inputoutput tabel laat een schematische weergave zien van alle leveringen tussen bedrijven onderling, aan 

consumenten, de overheid en het buitenland via import- en export. Per bedrijfstak en regio is zichtbaar waar zij goederen 

en diensten inkopen en aan wie zij leveren. Dit kunnen bedrijven zijn, consumptie van huishoudens, de overheid, of 

worden goederen en diensten geëxporteerd naar het buitenland.  Ook leert de input-outputtabel in welke mate er 

waarde wordt toegevoegd in het productieproces. Kortom, een input-outputtabel geeft inzicht in productie- en 

consumptieketens. Een regionale input-outputtabel doet dit door voor regio’s en sectoren en geeft zo inzicht in de 

intermediaire relaties tussen sectoren en regio’s.  

Voor Nederlandse regio’s beschikt NEO Observatory over een multi-regionale input-output voor provincies en 

grootstedelijke regio’s voor het jaar 2008, welke is ontwikkeld in een samenwerking met Rienstra Beleidsonderzoek, d 

Vrije Universiteit Amsterdam en Ecorys. Aan de hand van deze MRIO voor 2008 is een op maat gemaakte MRIO tabel 

ontwikkeld voor de Metropoolregio Amsterdam waarin de Haven als aparte regio is afgesplitst uit de Metropoolregio 

aan de hand van de toegevoegde waarde cijfers van de Havenmonitor (EUR). De stad is gedefinieerd als de 

Metropoolregio Amsterdam minus de Haven en Almere/Lelystad. Deze MRIO is vervolgens geactualiseerd naar 2012 aan 

de hand van cijfers afkomstig van de Regionaal Economische Jaarcijfers van het CBS en de Havenmonitor. Hierbij dient 

opgemerkt te worden dat de MRIO uit 2008 voor revisie is opgesteld. In 2014 heeft er een grote revisie plaatsgevonden 

bij het CBS in de verslaglegging vanaf het jaar 2010 in de Regionaal Economische Jaarcijfers en de Nationale Rekeningen. 

De uitkomsten voor 2012 zijn consistent met de cijfers van het CBS na revisie. 
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Tabel 4.1: Toegevoegde waarde Stad en Haven in de MRA, naar economische sector, 2012 (in procenten) 

Sector Haven Stad Haven Stad Haven (%) in MRA 

      

 Miljard euro % %  
Landbouw 0,0 0,3 0 0 0% 

Industrie 1,7 5,2 47 5 24% 

Openbaar nut 0,2 1,2 5 1 14% 

Bouw 0,0 2,7 1 3 1% 

Consumenten dvl 0,0 10,4 0 11 0% 

Groothandel 0,3 9,9 8 10 3% 

Vervoer/opslag 1,2 5,1 34 5 19% 

Hoogwaardige dvl 0,0 38,8 0 40 0% 

Verhuur / ov zdvl 0,0 6,1 0 6 0% 

Openbaar bestuur 0,2 5,5 6 6 4% 

Onderwijs 0,0 4,1 0 4 0% 

Zorg 0,0 7,5 0 8 0% 

 
     

Totaal 3,6 96,7 100 100 3,6% 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 
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Tabel 4.2: Toegevoegde waarde Stad en Haven in de MRA (excl. Almere/Lelystad), naar economische sector, miljard 

euro, basisprijzen, 2012 en als procentueel aandeel van totaal Haven resp. Stad, en havensector als percentage in 

de gehele MRA.  

Sector Haven Stad Haven Stad 
Haven (%) 

in MRA 
 
     

 Miljard euro % %  
Landbouw, bosbouw en visserij  0,0 0,3 0 0 0% 

Delfstoffenwinning 0,0 0,1 1 0 31% 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 0,4 0,8 10 1 32% 

Papier- en grafische industrie 0,0 0,6 0 1 3% 

Aardolie-industrie 0,0 0,0 1 0 100% 

Chemische industrie 0,3 1,0 7 1 21% 

Basismetaalindustrie 0,8 0,1 23 0 85% 

Metaalproductenindustrie 0,1 0,3 2 0 14% 

Elektrotechnische en elektrische industrie 0,0 0,6 1 1 4% 

Machine-industrie 0,0 0,5 1 1 4% 

Transportmiddelenindustrie 0,0 0,3 1 0 9% 

Overige industrie 0,0 0,9 1 1 2% 

Energievoorziening 0,1 0,7 3 1 14% 

Waterbedrijven en afvalbeheer 0,1 0,5 2 1 14% 

Bouwnijverheid 0,0 2,7 1 3 1% 

Detailhandel 0,0 5,1 0 5 0% 

Groothandel 0,3 9,9 8 10 3% 

Vervoer en opslag 1,2 5,1 34 5 19% 

Horeca 0,0 2,2 0 2 0% 

Informatie en communicatie 0,0 8,3 0 9 0% 

Financiële dienstverlening 0,0 15,0 0 15 0% 

Verhuur en handel van onroerend goed 0,0 5,2 0 5 0% 

Specialistische zakelijke diensten 0,0 10,4 0 11 0% 

Verhuur en overige zakelijke diensten 0,0 6,1 0 6 0% 

Openbaar bestuur en overheidsdiensten 0,2 5,5 6 6 4% 

Onderwijs 0,0 4,1 0 4 0% 

Gezondheids- en welzijnszorg 0,0 7,5 0 8 0% 

Cultuur, sport en recreatie 0,0 2,0 0 2 0% 

Overige dienstverlening 0,0 1,0 0 1 0% 

Huishoudens + goederen en diensten n.e.g. 0,0 0,1 0 0 0% 

 
  

  
 

Totaal 3,6 96,7 100 100 3,6% 

NB: door toeval heeft de toegevoegde waarde van de havengebonden bedrijvigheid in het NZKG een omvang van 

3,6 miljard, en is dit tevens 3,6 procent van de gehele MRA (excl. Almere en Lelystad) 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 

 

Indien de economische structuur van de Stad en Haven in de Metropoolregio wordt beschouwd (tabel 4.3), dan 

zien we verschillen tussen Stad en Haven in samenstelling van de productie. Voor elke euro productie voegt de 

Haven 31 cent aan waarde toe, de Stad 47 cent. Dit grote verschil komt met name door de import- en 

exportstromen van grondstoffen en (half)fabricaten met het buitenland. Van de productiewaarde komt 27 procent 
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tot stand in de haven door import van goederen en diensten. In de Stad ligt dit aandeel lager op 14 procent en 

wordt relatief meer waarde toegevoegd aan de ingekochte goederen en diensten. Aan de andere kant is bijna de 

helft van de productie van de Haven bestemd voor de export, in de Stad ligt dit aandeel op 17 procent (zie tabel 

4.3). Daarnaast valt op dat in het binnenlands verbruik van de Stad 56 miljard euro uit de eigen regio wordt 

ingekocht, wat duidt op sterke onderlinge verwevenheid in de economie van de Metropoolregio Amsterdam. 

 

Tabel 4.3: Economische structuur Stad en Haven in de MRA, 2012 (in miljarden euro en procenten) 

  Haven Stad   Haven Stad 

      

 Miljard euro   %  
Productie 11,7 206,9  100 100 

Toegevoegde waarde 3,6 96,7  31 47 

Import 3,1 28,0  27 14 

marges/belastingen 0,6 7,7  5 4 
      

Verbruik binnenland       
Stad 2,0 56,0  17 27 

Haven 0,3 0,9  2 0 

Overig Nederland 2,1 17,7  18 9 

      
Export 5,6 36,2   48 17 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 

Plaatsen we de cijfers van de Haven van Amsterdam naast die van Rotterdam, dan is zichtbaar dat de bedrijvigheid 

in het NZKG  relatief veel waarde toevoegt: per euro productie 0,32 cent, tegenover 0,22 in Rotterdam (cijfers 2008 

voor revisie). Rotterdam is een doorvoerhaven met veel import en export, er wordt relatief weinig waarde 

toegevoegd. In Amsterdam wordt er in het industriële cluster met basismetaal, chemie en voeding relatief veel 

waarde toegevoegd. Verbruik van intermediaire goederen is ook meer afkomstig uit Nederland en minder uit de 

rest van de wereld. Het aandeel productie voor de export ligt dichter bij structuur van Rotterdam. Ook zien we dat 

de omvang en het belang van de Haven van Rotterdam voor de regionale economie van Groot-Rijnmond relatief 

groot is.   

Tabel 4.4: Economische structuur Haven Amsterdam en Haven Rotterdam, 2008 (in miljarden euro en in procenten) 
Cijfers 2008 voor revisie, op basis van MRIO 2.0 

  
Haven 

Amsterdam 
Haven 

Rotterdam   
Haven 

Amsterdam 
Haven 

Rotterdam 

 Miljard euro    % 

Productie 13,0 69,2  100 100 

Toegevoegde waarde 4,1 15,2  32 22 

Import 3,6 33,0  28 48 

Marges/belastingen 0,6 2,2  4 3 
      

Verbruik binnenland      
Haven 0,3 3,6  2 5 

Stad 1,8 4,7  14 7 

Overig Nederland 2,5 10,5  19 15 

      
Export 6,3 38,3   48 55 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor/ TNO/EUR (2014) 
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Figuur 4.1 geeft een schematische weergave weer van de onderlinge leveringen tussen Haven, Stad, Overig 
Nederland en het Buitenland. Zo zien we dat de Stad voor 2,0 miljard euro goederen en diensten heeft geleverd 
aan de Haven (in vergelijking met de Rotterdamse haven is dit een relatief groot bedrag) en voor 0,9 miljard euro 
heeft ingekocht bij de Haven. Per saldo is er dus sprake van een levering van Stad aan Haven. Ook zien we dat de 
3,1 miljard euro import en 5,6 miljard euro export voor de Haven de grootste stromen zijn. Bij de Stad zijn de 
interne leveringen aan de Stad zelf van 56 miljard euro de grootste stroom. 

 

Figuur 4.1: Intermediaire leveringen tussen Stad (MRA exclusief NZKG en Almere/Lelystad) en Haven (NZKG), met 

Nederland en de rest van de wereld, 2012 (in miljard euro)

 
 
Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor/TNO/EUR 
 

De economische relaties tussen Haven en Stad en in de Stad en Haven zelf uit figuur 4.1 zijn in tabellen 4.5 tot en 

met 4.8 naar sector gedetailleerd weergegeven.  

Tabel 4.5 geeft de onderlinge leveringen tussen sectoren in de Haven weer en betreffen voornamelijk leveringen 

aan het industriële cluster met de basismetaalindustrie van Tata Steel in IJmuiden. De onderlinge leveringen in de 

Stad bestaan vooral uit hoogwaardige kennisdiensten op gebied van Finance, IT, Accountancy en Research. Deze 

worden door alle andere sectoren in de Stad afgenomen. Daarnaast zijn ook overige zakelijke diensten 

(schoonmaak, uitzendbureaus, beveiliging etc.), vervoer en opslag, consumentendiensten en industrie belangrijke 

sectoren in de interne stedelijke economie van de MRA.  

Versie 2012 
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Tabel 4.5: Onderlinge leveringen in de Haven in de MRA, naar sector, 2012, in miljoen euro 

 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 

 

Tabel 4.6: Onderlinge leveringen in de Stad in de MRA, naar sector, 2012, in miljoen euro 

 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 
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Tabel 4.7: Leveringen van Haven aan Stad in de MRA, naar sector, 2012, in miljoen euro 

 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 

 

Tabel 4.8: Leveringen van Stad aan Haven in de MRA, naar economische sector, 2012, in miljoen euro 

 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. CBS/Havenmonitor 
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De Haven levert met name goederen uit de havenindustrie en transport- en opslagdiensten aan de Stad (tabel 4.7). 

De hoogwaardige diensten uit de Stad zijn de belangrijkste toeleverancier vanuit de Stad aan de Haven. Ook de 

industrie, overige zakelijke diensten, en openbaar nut zijn belangrijke toeleveranciers uit de Stad voor de Haven. 

Deze producten worden met name afgenomen door het industriecluster van de haven. 
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4.3 Ontwikkelingen in samenhang tussen Stad en Haven 2008-2012 
 
De productiestructuur ligt voor een groot gedeelte vast over de tijd. Door technologische vernieuwing ontstaan er 

nieuwe producten en productieprocessen die technologische coëfficiënten veranderen in de productieketen. 

Conjuncturele golven hebben niettemin invloed op de regionale productiestructuur. Door conjuncturele 

ontwikkelingen en verschuivingen in de sectorstructuur kunnen er veranderingen ontstaan in de relatie tussen Stad 

en Haven. Daar we beschikken over een MRIO 2008 en 2012, kunnen we de verandering in de relatie Haven-Stad 

beknopt beschouwen. We zien dat in de periode 2008-2012 de economische activiteit in de Haven is afgenomen en 

in de stad licht is gegroeid.  

In tabel 4.9 zien we dat de gemiddelde jaarlijkse groei in de Stad in lopende prijzen 1,2 procent is geweest in de 

periode 2008-2012. Daarnaast valt een sterke verschuiving in het verbruik van goederen en diensten op. De Stad 

koopt relatief meer goederen en diensten in vanuit de Stad en minder uit het buitenland, overig Nederland en de 

Haven. Ondanks een toename van de economie van de Stad, zien we een afname in het verbruik van de Haven 

door de Stad. Ook uit overig Nederland werden minder goederen en diensten ingekocht. De interne intermediaire 

leveringen in de stad namen in deze periode juist toe.  

Tabel 4.9: Ontwikkelingen in de economische structuur van Stad (MRA excl. NZKG en Almere/Lelystad), 2008-2012 

(in miljarden euro en jaarlijkse groei in procenten) 

  Stad 2008 Stad 2012 Groei 2008-12   Stad 2008 Stad 2012 Aandeel 2008-12 

        
Productie 197,1 206,9 1,2%  100 100 0,0 

Toegevoegde waarde 91,7 96,7 1,3%  47 47 0,2 

Import 27,0 28,0 0,9%  14 14 -0,2 

Marges/belastingen 7,6 7,7 0,4%  4 4 -0,1 
 

       
Verbruik binnenland  70,9 74,6 1,3%  36 36 0,1 

Stad 50,4 56,0 2,6%  26 27 1,5 

Haven 1,1 0,9 -4,2%  1 0 -0,1 

Overig Nederland 19,4 17,7 -2,2%  10 9 -1,3 

        
Export 36,1 36,2 0,1%   18 17 -0,8 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. MRIO 2.0/CBS/Havenmonitor 
Noot: Cijfers CBS 2008 en 2012 na revisie, in lopende prijzen 
 
 
In tabel 4.10 is de ontwikkeling van de economische structuur van de Haven weergegeven in 2008-2012. Zoals in 
het vorige hoofdstuk al beschreven is de economische bedrijvigheid in de Haven afgenomen. De productie daalde 
met gemiddeld 0,3 procent per jaar, vooral als gevolg van een krimp in toegevoegde waarde. In dezelfde periode 
zijn de import en export van de haven verder toegenomen. Daartegenover staat een daling van de vraag vanuit de 
regio (Stad) en overig Nederland. Ook de interne leveringen binnen het Havengebied daalden in de periode 2008-
2012. Wel zien we het verbruik van goederen en diensten uit de Stad toenemen in de periode 2008-2012. 
Figuur 4.2, tot slot, laat de ontwikkelingen in de onderlinge leveringen zien tussen Stad en Haven. De import en 

export van de bedrijven in de Haven namen tussen 2008-2012 sterk toe, evenals de toeleveringen vanuit de Stad 

aan de Haven. De interne leveringen van de Haven en de leveringen uit Overig Nederland laten een daling zien in 

de Haven. De belangrijkste oorzaak voor de daling van de leveringen van bedrijven in de Haven aan elkaar en aan 

de Stad is een daling in de elektriciteitsproductie. De sterke groei van de interne leveringen van Stad aan Stad en 

Overig Nederland is hoofdzakelijk te danken aan de groei van de hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast zien we 

een daling bij de leveringen vanuit overig Nederland en stabiliseren de leveringen van de Stad en de rest van de 

wereld. 
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Tabel 4.10: Ontwikkelingen in de economische structuur van Haven (NZKG), 2008-2012 (in miljarden euro, en 

jaarlijkse groei in procenten) 

  Haven 2008 Haven 2012 Groei 2008-12   Haven 2008 Haven 2012 Aandeel 2008-12 

        
 Miljard euro  %  % % % 

Productie 11,9 11,7 -0,3%  100 100 0,0 

Toegevoegde waarde 4,1 3,6 -3,2%  35 31 -3,8 

Import 2,9 3,1 2,5%  24 27 2,8 

marges/belastingen 0,6 0,6 0,8%  5 5 0,2 
 

       
Verbruik binnenland  4,4 4,4 0,2%  37 38 0,8 

Stad 1,9 2,0 1,4%  16 17 1,2 

Haven 0,3 0,3 -0,2%  2 2 0,0 

Overig Nederland 2,2 2,1 -0,9%  18 18 -0,4 

        
Export 5,1 5,6 2,5%   43 48 5,2 

Bron: NEO Observatory, o.b.v. MRIO 2.0/CBS/Havenmonitor 
Noot: Cijfers CBS 2008 en 2012 na revisie, in lopende prijzen 

 

Figuur 4.2 Ontwikkelingen in de intermediaire leveringen tussen Stad en Haven in de MRA, in relatie onderling, met 

Nederland en de rest van de wereld, 2008-2012 (in procenten over de hele periode, lopende prijzen) 

 
Bron: NEO Observatory, o.b.v. MRIO 2.0/CBS/Havenmonitor 
Noot: Cijfers CBS 2008 en 2012 na revisie, in lopende prijzen 
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5 Bouwstenen voor de toekomst 
 

Olieproducten en kolen zijn de dominante ladingcategorieën van de haven van Amsterdam (het 

Noordzeekanaalgebied). Ongeveer driekwart van de overgeslagen goederenstromen bestaan uit deze twee 

goederenstromen die direct gerelateerd zijn aan de ‘carbon economy’. Amsterdam is de tweede kolenhaven van 

Noordwest-Europa, met een volume dat niet eens heel veel minder is dan de Rotterdamse haven (de eerste 

kolenhaven in Noordwest-Europa). Amsterdam is voorts de grootste benzinehaven ter wereld. Dit zijn 

goederenstromen die niet passen in een wereld die na het klimaatakkoord in Parijs de uitstoot van de hoeveelheid 

CO2 radicaal wil verminderen. Dat is een transitie die doordringt in alle geledingen van de samenleving. Na diverse 

beleggingsinstellingen sprak zelfs De Nederlandsche Bank zich eveneens krachtig uit voor de noodzaak tot een 

transitie. 

 

Is het Noordzeekanaalgebied, internationaal bekend als de Haven van Amsterdam, daarmee het voorbeeld van een 

haven met een monocultuur, wortelend in goederenstromen en activiteiten die één ding gemeen hebben: een 

hoge CO2-intensiteit en daarmee een weinig hoopgevend toekomstbeeld? Want ook Tata Steel—de dominante 

activiteit in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde in het Noordzeekanaalgebied—is een 

omvangrijke producent van CO2.  

 

Havenactiviteiten kennen diversiteit  

Een analyse van de ‘Strategische waarde van de haven van Amsterdam’ (Nijdam et al, 2013) maakt duidelijk dat een 

kenmerk van de haven enerzijds zijn diversiteit is en anderzijds zijn strategische verbondenheid of connectiviteit 

met de stedelijke economie, daarnaast met de Nederlandse economie en de overige Nederlandse havens. Dit 

rapport bevestigt dat beeld: de havenregio Amsterdam is naast de doorvoerhaven voor steenkool en benzine een 

import- en exporthaven voor de Nederlandse industrie (figuur 4.1). De havenregio Amsterdam heeft een relatief 

complementair profiel aan de overige Nederlandse havens en heeft wortels in de regio. Dat blijkt onder meer uit de 

verwerkende functie van de haven en de relatief hoge toegevoegde waardecreatie (zie tabel 4.4 waarin het 

aandeel toegevoegde waarde van de haven van Amsterdam beduidend hoger is dan Rotterdam). Daarnaast heeft 

de haven van Amsterdam een exportgerichtheid: de haven exporteert meer dan wordt geïmporteerd (tabel 4.3 en 

4.4). De diversiteit van de haven blijkt uit zes clusters met elk eigen wortels:  

 

 Havenlogistiek (overslag en opslag van goederen, met name steenkool en benzine)  

 Basismetaal (Tatasteel) 

 Agrofood  

 Zakelijke diensten  

 Groothandel 

 Cruisevaart 

 

Het centrale cluster in de haven is het havenlogistieke cluster. Dit zijn activiteiten rond de overslag en opslag van 

diverse goederen, zoals de reeds genoemde kolen en benzine, maar ook de personenautoterminal en offshore-

activiteiten zijn van belang. De kracht van dit cluster blijkt vooral uit een toenemend aandeel in de toegevoegde 

waarde (tabel 2.1), groeiende goederenstromen en uit het feit dat een gespecialiseerde en relatief ongebonden 

(foot-loose) activiteit als benzine uit kon groeien tot de omvangrijkste opslaglocatie in de wereld. 

 

De basismetaal met Tata Steel vormt een tweede cluster in de havenregio—met name in termen van toegevoegde 

waardecreatie, maar ook uit de diverse toeleveringen vanuit de stad aan dit industriële zwaartepunt in de haven 

(tabel 4.7). Het hoogwaardige en efficiënte karakter van het bedrijf gecombineerd met de optimale locatie aan zee 

betekenen dat Tata Steel ook in de toekomst belangrijk blijft voor de haven—juist ook door in vergaande mate 

onderdeel te zijn van netwerken gericht op recycling van materiaalstromen en energie- en andere kringlopen. Tata 
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Steel kan door de intermediaire locatie elk type erts verwerken en zo een hoogwaardige variëteit aan 

halffabricaten produceren voor allerlei afnemers van staal.  

 

De Havenregio Amsterdam als agrofoodcluster, gecombineerd met de voedingsmiddelenindustrie in de Zaanstreek, 

is een derde basis van de haven die een historische traditie kent. Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld. 

Naast de op- en overslag van cacao is sprake van productie en verwerking van cacao in een groot aantal 

voedingsmiddelen. Het gespecialiseerde karakter van dit cluster blijkt ook uit productontwikkeling en R&D en de 

productie van hoogwaardige machines voor de cacaoproductie. Een aantal wereldwijde spelers is in dit cacao en 

bredere voedingsmiddelencluster gevestigd, zoals Cargill, ADM en Loders Croklaan. 

 

Dit voedingsmiddelencluster is tevens verantwoordelijk voor een cross-over tussen de haven en de stad: de 

handelsfunctie en de hoogwaardige dienstverlening aan de havenfunctie—het vierde cluster3. Uit tabel 4.7 blijkt 

dat hoogwaardige dienstverleners uit de stad ongeveer 0,8 miljard euro toeleveren aan de haven. Dit is relatief veel 

als het wordt afgezet tegen de 1,3 miljard die deze dienstverleners in de stad Rotterdam toeleveren aan de 

Rotterdamse haven (Manshanden & Kuipers, 2014) — de omvang van de Rotterdamse haven in termen van 

toegevoegde waarde is ruim drie en een half keer zo groot als de haven van Amsterdam, terwijl de omvang van de 

toegeleverde dienstverlening slechts ruim anderhalf keer zo groot is. Daarnaast blijkt uit onderzoek van Jacobs 

(2009) dat de intra-bedrijfsrelaties op het gebied van hoogwaardige dienstverlening tussen Rotterdam en 

Amsterdam een vergelijkbare intensiteit kennen: de impact van hoogwaardige dienstverleners in Amsterdam is 

daarmee vergelijkbaar met die van Rotterdam en uit gevalsstudies blijkt dat de dienstverleners uit Amsterdam 

belangrijke toeleveranciers zijn voor havengerelateerde bedrijvigheid in Rotterdam4. De voedingsmiddelenindustrie 

biedt een goede illustratie voor de relatie tussen havenactiviteit en stedelijke dienstverlening. Cacaohandelaren, 

verzekeraars en inspectiebureaus zijn doorgaans in de stad gevestigd. Ook wordt de RAI in Amsterdam gebruikt 

voor gespecialiseerde professionele congressen in de cacao- en bredere voedingsmiddelensector. De cross-over 

tussen haven en stad is ook zichtbaar in de participatie van de bedrijven in regionale, gespecialiseerde 

onderwijsinitiatieven en in de gecoördineerde versterking van de reputatie van Amsterdam als wereldwijd 

cacaocentrum door de betrokken bedrijven.  

 

De groothandel is een vijfde cluster in de haven. Ofschoon in termen van toegevoegde waarde niet groot—met een 

realisatie van 300 miljoen euro aan toegevoegde waarde slechts de nummer vier in de havenregio (tabel 3.7)—

achten wij de groothandel van strategisch belang doordat het  is verbonden met een groot aantal overige regionale 

clusters, zoals Europese distributiecentra mede gerelateerd aan Schiphol en zich uitstrekkend van de Logistieke 

Westas tot Almere-Zeewolde. Groothandel kent een belangrijke rol in de logistiek als ‘regisseur’ van 

goederenstromen. Maar ook de relatie met ´commodity traders´ is relevant en met de Greenport Aalsmeer. De 

groothandel is een spil in het logistieke netwerk van de Metropoolregio. Ook de handel is een historische 

specialisatie van de regio. Er zijn twee opmerkingen te maken bij dit wellicht tegenvallende aandeel van de 

groothandel. Ten eerste is het moeilijk afzonderlijk toe te rekenen aan de haven, aan Schiphol of aan de stad—het 

kent een verwevenheid rond de verschillende vestigingsplaatsfactoren—en ten tweede is een belangrijk deel van 

de aan de haven gerelateerde groothandel in Almere en omgeving te vinden. Met een toegevoegde waarde van 9,9 

miljard euro en een aandeel van 10 procent (tabel 4.2) is de groothandel de derde sector in de stedelijke economie 

van Amsterdam—zelf nog relatief van groter belang voor de stad dan de havengerelateerde groothandel (8 

procent). 

 

                                                           
3 Deze hoogwaardige zakelijke diensten zijn overigens geen onderdeel van de Havenmonitor. 
4 Indien de hoogwaardige havengerelateerde dienstverleners uit de steden Amsterdam en Rotterdam gecombineerd zouden 
worden, zou sprake zijn een top 5-positie als Maritieme wereldstad.  
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Tenslotte noemen wij Amsterdam als cruisehaven en de relatie van de haven met het toeristisch cluster. Naast de 

Amsterdam als cruiseport zijn de evenementen in de haven van belang—met name Sail Amsterdam—en de 

ontwikkeling van het waterfront.  

 

Deze zes havenclusters laten zien dat de haven van Amsterdam, ondanks de dominantie van olie en kolen in de 

overslagcijfers, geen monocultuur is maar een aantal specialisaties kent. Deze specialisaties hebben een 

agglomeratievoordeel gemeen dat zich vooral rond de driehoek gespecialiseerd in havenlogistiek, 

havengerelateerde groothandel en hoogwaardige havengerelateerde dienstverlening manifesteert in verbindingen 

met bredere clusters in de regio rond zakelijke en financiële dienstverlening (“De Zuidas”), het logistieke complex 

rond Schiphol en “Greenport” Aalsmeer. De cross-over tussen haven en stad blijkt onder meer uit de relatief 

omvangrijke leveringen van de hoogwaardige dienstverlening en verhuur/overige zakelijke dienstverlening aan de 

haven vanuit de stad (tabel 4.8).   

 

Bouwstenen voor een toekomst richting circulaire en biobased economie  

De bovenstaande clusters zijn ook bouwstenen voor de toekomst van de haven. In de strategie van zowel de 

gemeente Amsterdam als het Havenbedrijf Amsterdam speelt het inzetten op de biobased en circulaire economie 

een belangrijke rol. Deze twee aangrijpingspunten van economische ontwikkeling maken klimaat- en 

leefbaarheiddoelstellingen mogelijk. 

 

Het succes van biobased en circulaire economie is gerelateerd aan een aantal traditionele criteria die samenhangen 

met het functioneren van de haven (zie: Kuipers et al, 2015). Vanuit de haven als internationaal knooppunt van 

goederenstromen blijkt dat het relevant is dat vanuit de bestaande logistieke infrastructuur mogelijkheden bestaan 

om eenvoudig over te schakelen van fossiele stromen op biomassa. Er is een terminalinfrastructuur aanwezig om 

grote hoeveelheden biomassa te verwerken en er is een zeer omvangrijk terminalpark aanwezig dat nu wordt 

gebruikt voor de opslag van benzine, maar dat direct kan worden gebruikt voor de opslag van biomassa. Daarnaast 

richten veel partijen uit de fossiele wereld zich inmiddels ook op de behandeling van biomassa—van 

terminalbedrijven tot ´commodity traders´— en is ongeveer 13 procent van de huidige overgeslagen volumes 

gerelateerd aan handel en verwerking van voedingsgrondstoffen, diervoeders en hout en is daarmee gerelateerd 

aan de biobased economy. Dit is in potentie een stroom die verder kan worden omgebogen richting biobased 

economy. Ook is de (inter)nationale connectiviteit van de haven—een traditioneel kenmerk van de haven van 

Amsterdam—zowel toepasbaar op fossiele stromen als biobased en circulaire stromen. Tenslotte zijn de logistieke 

vaardigheden die centraal staan in de knooppuntfunctie dezelfde voor de behandeling van fossiele en biobased 

goederenstromen.  Dit betekent dat de omvangrijke knooppuntfunctie van de haven zich eenvoudig kan aanpassen 

naar de gewenste circulaire en biobased stromen.      

 

Ook scoort de Amsterdamse haven als vestigingsplaats voor biobased en circulaire productiecentra positief op een 

aantal kritische succesfactoren. Ten eerste is de hierboven beschreven logistieke infrastructuur een succesfactor. 

Daarnaast is er een lokale afzetmarkt, een potentieel voor clustering en onderlinge toeleveringen, toegang tot 

grondstoffen en nutsvoorzieningen, is er een duidelijk ondersteunend beleid voor biobased en circulaire 

bedrijvigheid in de regio aanwezig, is sprake van effectieve samenwerking met kennisinstellingen en is algemeen 

sprake van een vestiging- en ondernemingsklimaat voor de biobased en circulaire bedrijvigheid in de regio. Vooral 

de aanwezigheid van de Metropoolregio Amsterdam nabij de haven is een bron van grondstofkringlopen en andere 

toepassingen. Tenslotte is er een aantal bestaande bedrijven aanwezig in de regio, zoals AEB Amsterdam 

(Afvalenergiebedrijf Amsterdam), Cargill en de verschillende bedrijven op het Greenmills complex. Tussen diverse 

spelers zijn nu reeds grondstofkringlopen gaande. 

 

De barrières voor de verdere ontwikkeling van de biobased en circulaire economie liggen vooral buiten de regio en 

hebben betrekking op de sterke afhankelijkheid van landelijk en Europees beleid en onzekerheid bij een nieuwe 

politieke wind. De rol van de overheid is cruciaal. Markten falen als het gaat om het internaliseren van de nadelige 
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effecten van CO2, hoewel de informatie beschikbaar is. Onzekerheid, ´hold up´ (wie doet de eerste investering), en 

lobby´s dragen bij aan de persistentie van het fossiele model. Met het oog op welvaart op de lange termijn dient de 

overheid te sturen, maar welke overheid? Daarnaast speelt financiële haalbaarheid gerelateerd aan de lage 

olieprijs voor biodiesel en bio-LNG en gerelateerde biologische producten, een grote rol. Ook kan gewezen worden 

op de economische teruggang in de afvalsector en het feit dat vernieuwende segmenten in de maakindustrie die 

volop zouden kunnen profiteren van de maakindustrie nog relatief zwak ontwikkeld zijn—3D-printing bijvoorbeeld.     

 

Samenvattend vormt de aanwezigheid van de Metropoolregio Amsterdam de biobased en circulaire bedrijvigheid 

in de haven een basis voor de gewenste grondstofkringlopen en stromen, en zijn de kenmerken van het 

havenlogistieke knooppunt, alsmede het bestaande vestigingsmilieu, bouwstenen voor de mogelijke uitrol van deze 

functies. Deze kansen kunnen verder worden uitgerold door de kansen die nieuwe technologie met zich 

meebrengen, zoals het ‘Internet of Things’.  
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Bijlage I: Aanvoer en afvoer goederen NZKG naar herkomst en 

bestemming 
 

Figuur B1.1 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten  
 
Steenkool 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NZKG fungeert als internationaal opslag en doorvoer depot voor steenkool. Deze activiteit valt de sector vervoer en 
opslag toe. Slechts een beperkt deel wordt in NZKG verbrandt in de elektriciteitscentrale. De stroom naar 
Nederland is eveneens relatief klein. Het wordt per zeeschip aangevoerd, en per overwegend binnenvaartschip 
afgevoerd.  
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Figuur B1.2 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Aardolie en aardolieproducten (overwegend benzine) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NZKG heeft voor brandstoffen (benzine, diesel en kerosine) eveneens een functie als opslag en doorvoer depot. 
Deze activiteit valt de sector vervoer en opslag toe. Ruwe aardolie is marginaal, en wordt verwerkt tot 
hoogwaardige vetten en olien (smeermiddelen, cosmetica, enz.) Er is een aanzienlijke stroom vanuit Rotterdam van 
geraffineerde aardolieproducten naar NZKG. Voor binnenlands verbruik in overig Nederland wordt circa 5,2 miljoen 
ton doorgevoerd. De uitgaande stroom is enorm. 
Deze activiteit valt de sector vervoer en opslag toe.  
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Figuur B1.3 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Ruwe mineralen en bouwmaterialen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via NZKG worden bouwmaterialen en ruwe mineralen ingevoerd als zand, steen hout. Deze zijn hoofdzakelijk voor 
de binnenlandse markt bestemd. Sectoraal valt deze stroom in hoofdzaak de groothandel toe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Nederland 

 

NZKG 

1,1 

10,8 

7,1 

10,1 



45 
 

Figuur B1.4 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Granen, landbouwproducten, veevoer, soja, cacao,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via NZKG worden veevoeders, granen, plantaardige olie en cacao ingevoerd en verwerkt. De producten zijn 
hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt bestemd (veevoer) en enigermate voor de export.  
Dit valt de sector food toe.  
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Figuur B1.5 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Ertsen en metaalresiduen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tata Steel in IJmuiden importeert ertsen en metaalresiduen en exporteert metalen en metalen half fabricaten.  
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Figuur B1.6 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Metalen en metalen halffabricaten 
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Figuur B1.7 Internationale en nationale goederenstromen van en naar NZKG, alle modaliteiten 
 
Chemische producten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NZKG importeert chemische basisproducten, meest petrochemisch, en verwerkt deze tot hoogwaardige chemische 
producten, voor binnen- en buitenlandse markten.  
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Bijlage II Onderzoeksteam 
 

Onderzoeksteam  

Het onderzoeksteam bestaat uit Walter Manshanden (projectleider, NEO Observatory), Bart Kuipers (EUR), Onno 

de Jong (EUR) en Olaf Koops (NEO Observatory). Hun CV´s zijn bijgevoegd in de bijlage.  

 

Netherlands Economic Observatory  

Het Netherlands Economic Observatory richt zich op regionaal en sectoraal economisch onderzoek en 

maatschappelijke vraagstukken, waarbij overwegend op basis van empirische gegevens. Hiervoor onderhoudt, 

ontwikkelt en integreert NEO Observatory hoogwaardige data die aansluiten bij cijfers van instituten als het CBS, 

CPB en Eurostat.  Het bedrijf is een spin-off van TNO in Delft. NEO Observatory richt zich op vragen van overheden, 

semi-overheden en private sector over de verwachte ontwikkeling van de regionale economie dan wel sectoren of 

clusters op korte en lange termijn, over kosten en baten van investeringsprojecten en analyse van de regionaal-

economische structuur. Deze vragen spelen op grootstedelijk, regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

Netherlands Economic Observatory is opgericht op 1 juni 2015 door Olaf Koops en Walter Manshanden. 

 

Erasmus Universiteit – RHV 

Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie (RHV) is een onderzoeks- en onderwijs b.v. van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam. De doelstelling van RHV is om op verzoek van derden verrichten en/of bevorderen van 

onderzoek, beleidsondersteuning, training en onderwijs op het gebied van regionale en stedelijke economie en 

haven- en vervoerseconomie. Het gaat hierbij om toegepast onderzoek in de praktijk op basis van state-of-the-art 

wetenschappelijke inzichten. Producten die RHV levert zijn onder andere beleidsadvies- en aanbevelingen, 

visieontwikkeling, en economische evaluatie voor publieke en private partijen.  
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CV´s van de onderzoekers 

 

Dr. W.J.J. Manshanden (NEO Observatory) 

De heer Manshanden studeerde in 1988 af aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn hoofdvak was economische 

geografie. Van 1989 tot 1995 was hij verbonden als onderzoeker aan het Economisch-Geografisch Instituut van de 

Universiteit van Amsterdam. Gedurende de jaren 1990-1992 was hij daar onderzoeker in opleiding met als 

onderwerp “zakelijke diensten en regionaal-economische ontwikkeling”. Van 1995 tot medio 2001 was hij als 

onderzoeker (vanaf 1997 als senior en lid van het MT) verbonden aan de Stichting voor Economisch Onderzoek der 

Universiteit van Amsterdam. In juni 1996 is de heer Manshanden gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift luidt: 

‘Zakelijke diensten en regionaal-economische ontwikkeling: de economie van nabijheid’. Vanaf 2001 is hij als senior 

onderzoeker werkzaam bij TNO Bouw & Ondergrond, business unit Innovatie & Ruimte te Delft, en 

verantwoordelijk voor een groeiend team regionaal economen. Van 2010 tot 2105 is hij principal scientist van TNO. 

Vanaf 1 juni 2015 is hij directeur van het Netherlands Economic Observatory te Rotterdam.  

Zijn onderzoekservaring ligt met name op het gebied van kwantificering en modellering van regionaal-economische 

vraagstukken. Zijn belangrijkste ervaring ligt op het gebied van regionale input-outputanalyse, regionale en 

stedelijke economie en sectorstudies op het gebied van mainports (stad-haven studies), bouw, logistiek en energie.  

 

 

Dr. B.Kuipers (RHV) 

Bart Kuipers is werkzaam als senior onderzoeker bij RHV b.v., een onderzoeks-bv van de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. Hij heeft ervaring van ruim twee decennia in het onderzoek naar zeehavens, goederenvervoer, 

ruimtelijk-logistieke organisatie en binnenhavenontwikkeling, opgedaan bij het Ministerie van V&W, de TU Delft, 

TNO en de Erasmus Universiteit. In de afgelopen vier jaar is hij betrokken geweest bij het initiatief Erasmus Smart 

Port, waar hij verantwoordelijk was voor de contacten tussen de universitaire kennisinfrastructuur en het 

bedrijfsleven in de Rotterdamse haven. Hij heeft een sterk netwerk opgebouwd in zowel het havenbedrijfsleven als 

de kennisinfrastructuur rondom het havenonderzoek. 

Bart Kuipers is economische-geograaf, is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is bij deze universiteit 

gepromoveerd op een onderzoek naar flexibiliseringsprocessen in de zeehavengerelateerde industrie. In oktober 

2014 werd hij door de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen bekroond met een gouden medaille 

voor zijn essay ‘De container is de beste uitvinding van de afgelopen 100 jaar’.  

De belangrijkste projecten die onder leiding van Bart Kuipers zijn uitgevoerd hebben betrekking op de relaties 

tussen stedelijke en haveneconomie, over de toekomst van de invulling van het Mainport-concept, over de 

betekenis van de logistieke sector en logistieke infrastructuur voor de Nederlandse economie en over lange 

termijnontwikkelingen in de container- en haven- en binnenvaartsector. 
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Olaf Koops Msc. (NEO Observatory) 

Olaf Koops Msc. is mede-oprichter en economisch onderzoeker bij Netherlands Economic Observatory. Olaf is 

opgeleid als econometrist aan de Universiteit van Tilburg en regionaal econoom aan de Utrecht School of 

Economics. Van 2002 tot en met 2015 werkte hij als economisch onderzoeker bij TNO waar hij zich bezig hield met 

het analyseren van de economische prestaties van regio's en sectoren. Ook heeft hij heeft hij veel ervaring 

opgedaan met onderzoek naar de maatschappelijk economische waarde van investeringen. De insteek van zijn 

onderzoek start met een sterke kwantitatieve basis, waarbij hij veelal gebruik maakt van empirische gegevens en 

economische modellen. Deze vaardigheden past hij toe op een grote verscheidenheid aan onderwerpen zoals 

mobiliteit en infrastructuur, creatieve industrie, topsectoren en regionale clustervorming. Hij is mede-ontwikkelaar 

van de MRIO 2.0, het multiregionale input-outputmodel voor Nederlandse regio’s, dat onder andere is toegepast 

voor de studies Strategische welvaartseffecten Kanaalzone Gent-Terneuzen (2008) en Koersen op de toekomst; 

samenhang Stad en Haven Rotterdam in 2040 (2014). 

 

Onno de Jong (RHV) 

Onno de Jong MSc (1989) is junior researcher bij RHV, a research department of the Erasmus School of Economics. 

Focus is on port economics and the link with the surrounding business and policy environment. Main research 

interest is there were economics, strategy, politics and policy come together. Onno holds a Bachelor in Economics 

& Governance of Utrecht University (2010) and a Master diploma in Urban, Port and Transport Economics of 

Erasmus University (2012). When writing his master’s thesis on regional economic cooperation he worked as a 

student assistant on, among others, the Port Monitor 2013 and a positioning paper for a number of regional 

governments with ambitions to develop the logistical profile of those regions in the Netherlands. After graduating 

Onno stayed on to become a junior researcher where he combines applied research with teaching in several port 

economics courses and the supervision of both bachelor and master theses. Since June 2015 Onno writes a 

monthly column on port affairs in the industry magazine Europoort Kringen. He participated in a wide range of 

projects; recent works include a study on the link between the education at Erasmus University, the labor market of 

the Rotterdam Port Industrial Cluster and projects related to commodity trade, maritime business services and the 

position of Rotterdam in these networks. 
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Programma 

9:00 Inloop 

9:15 Opening 

9:20 Toelichting Platform Duurzaam OV en Spoor 

9:40 Interviews nieuwe toetreders 

10:00 Ondertekening CO2-visie en lancering website 

10:10 Pauze 

10:30 Toelichting op PDOVS projectgroepen en vragen 

11:00 Afronding 

2 29 maart 2017 Alleen ga je sneller, samen kom je verder 



Staatssecretaris en andere spoorpartijen tekenen 
CO2-visie Spoor 2050 bij vertrek van klimaattrein 
naar COP-21 Parijs 
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CO2-visie Spoor 2050 

Speerpunten visie: 

 

• volledige CO2-neutrale voetafdruk spoorsector (emissie energie, 
materialen) in 2050; 

 

• verhogen energie-efficiëntie ten opzichte van 2013 met 35% in 2030 
en 40% in 2050; 

 

• verder beperken van de uitstoot door mobiliteit door meer reizigers 
en verladers te verleiden de trein/duurzame transportmiddelen te 
nemen en meer goederen over het spoor te vervoeren. 
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Relatie met Toekomstbeeld OV 2040  

• Eind 2016 is door IenM samen met de 
provincies, metropoolregio’s, NS, FMN en 
ProRail, het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 
“Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV”  
vastgesteld. 

 

• De in het Toekomstbeeld OV gepresenteerde 
vertrekpunten bieden zowel perspectief voor de 
reiziger als een stevige agenda voor alle 
betrokken partijen.  

 

• Vertrekpunt 6: “Verder verduurzamen: 
het komend decennium al is een sterker 
collectief vervoer nodig om de klimaat- en 
luchtkwaliteitdoelen te halen” 
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/12/15/toekomstbeeld-ov-overstappen-naar-2040-flexibel-en-slim-ov


Relatie Toekomstbeeld OV  
“Voorsprong blijven behouden” 
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Visie duurzame brandstoffen – Nationaal Energieakkoord 
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Duurzaam Regionaal OV 2015-2030 - IPO 

Doelstellingen: 

 

• Uiterlijk 2025 zijn alle nieuw instromende bussen en regiotreinen 
emissievrij aan de uitlaat (tank-to-wheel). (*) 

 

• Uiterlijk 2025 maken alle bussen en regiotreinen gebruik van 100% 
hernieuwbare energie of brandstof, die met het oog op economische 
ontwikkeling zoveel mogelijk regionaal wordt opgewekt. (**) 

 

• Het gehele regionale OV werkt toe naar een zo gunstig mogelijke 
score op well-to-wheel CO2-emissie per reizigerskilometer. 

 

 

29 maart 2017 

Bestuursakkoord april 2016: (*) alleen bussen, (**) alleen nieuwe bussen.  
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Platform Duurzaam OV en Spoor 

29 maart 2017 

Leden: 
• Min. van IenM (vz) 
• Provincie Groningen 
• NS 
• Prorail 
• Railforum 
• KNV Spoorgoederen 
• Transdev 
• Arriva 
• Syntus 
• DB Cargo NL 
• Qbuzz 
• GVB 
• … 
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Beoogde werkwijze  
Platform Duurzaam OV en Spoor 
•Waarheen  

CO2-visie 
2050 

•Waar vandaan 

Carbon 
footprint 

•Waar naartoe: Projecten, 
activiteiten en maatregelen 

Projecten 

• CO2-neutrale voetafdruk in 2050 
• Energie-efficiency +35% in 2030 / +40% in 2050 
• Zero emissie bus-OV 2025 nieuwe aanschaf, 2030 

geheel emissievrij 

• Nulmeting carbon footprint (rail 2013: ±1,0 Mton) 
• Identificeren en prioriteren van besparingskansen 
• Bepalen welke acties individueel kunnen en welke 

samenwerkingsprojecten vereisen 
• Actieagenda brandstoffenvisie bus en rail 
• MJA3 Rail EEP 2017-2020 
• ”Top 3’s” stuurgroepleden 

• Projectgroepen en thema’s (Individueel en gezamenlijk) 
• Meerjarenplanning 2017-2020 
• Updates carbonfootprint Spoor all-in en overig OV 
• Website voor kennisdeling 
• Jaarcongres/symposia 
 
 

Commitment 

Ondertekening CO2-visie 

Inbreng bestaande of nieuw  
op te stellen carbonfootprints  
van sectorpartijen 

Inzet fte en/of middelen voor  
projecten door belanghebbenden 

29 maart 2017 10 Alleen ga je sneller, samen kom je verder 



Ondertekening nieuwe toetreders 

 

• Alexandra van Huffelen 

Duurzaamheid bij het GVB 

Interview Alexandra van Huffelen 

 

 

• Han van der Wal    

Qbuzz bussen zonder emissie 

Qbuzz in Utrecht een volledige elektrische lijn. 
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https://over.gvb.nl/gvb-en-de-stad/duurzaamheid
https://vimeo.com/124937363
https://vimeo.com/124937363
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/mobiliteit/20909/qbuzz-presenteert-eerste-waterstofbussen-in-groningen
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/logistiek/18327/utrecht-krijgt-volledig-elektrische-buslijn
https://www.gvb.nl/nieuws/gvb-verduurzaamt-met-800-ton-co2-reductie-jaar


Onthulling website 
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http://platformduurzaamovenspoor.nl/
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PDOVS thema’s en projecten voor 2017 
Thema/project Rol / actie PDOVS 

1 Sectorbrede CO2-footprint: nulmeting en ophalen 
besparingsmaatregelen 

Opdrachtgever van Climate Neutral Group 

2 a + b Modal shift beleid (personen/goederen) 2b: Projectgroep werkt met I&M en 
stakeholders maatregelen uit 

3 Metastudie alternatieven regionale spoorlijnen Opdrachtgever en levert begeleidingsgroep 

4 Recuperatie remenergie Werkgroep stelt onderzoekagenda op, 
kennisuitwisseling o.a. via website 

5 Groene diesel Projectgroep ontwikkelt plan van aanpak 

6 Mogelijkheden/ belemmeringen concessie-
aanbestedingen, ook innovatie gedurende concessie 

Gedegen voorbereide discussiebijeenkomst 

7 Energiezuinig rijden Kennisuitwisseling via website en 
themabijeenkomst 

8 Pilot waterstoftrein Provincie Groningen in de lead, PDOVS 
volgend/ondersteunend op verzoek 

9 Informatieve website over CO2/energiebesparende 
maatregelen van individuele leden en platform 

Organisator, redacteur 

10 Jaarcongres of symposium Organisator evt. met derden zoals Railforum 
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1. CO2-footprint 

• Grenzen: Spoorsector, later rest OV 

– Alle broeikasgassen 

– Nederland 

– Inclusief kantoren en stations 

 

• Scopes:  

– Voor bedrijven volg CO2-Pr.Lad. 

• Minstens scope 1 en 2 

• Scope 3 indien significant  

en beïnvloedbaar 

– Voor sector:  

• Scope 1 en 2 tellen we op 

• Scope 3: geen dubbeltelling 
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CO2-footprint 2013 (kton) 

29 maart 2017 

Mogelijke reductie van 
CO2-emissie in de 
spoorsector 

16 Alleen ga je sneller, samen kom je verder 



CO2-footprint 2016 – Climate Neutral Group 

29 maart 2017 

Doel: 
• Bedrijven committeren 
• Nulmeting plus monitoring-

aanpak voor platformacties 
(20/80 regel) 

Verschil met 2013: 
• CO2-Pr.L. bedrijven actief 

betrokken bij inventarisatie 
• Aannamen 2013 verbeterd 
• Voetafdruk treinproductie 

(nog) niet meegenomen 
Vervolgstap: 
• Laatste correcties 
• Uitbreiden naar bussen, 

tram, metro 
• 2018 nieuwe “definitieve” 

voetafdruk (2017) 
 

NB: het is niet mogelijk om te concluderen dat de voetafdruk spoor 
sinds 2013  is verbeterd, immers zijn de gehanteerde afbakeningen niet 
hetzelfde in de vergeleken studies. 
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CO2-footprint perspectief scope 2 

29 maart 2017 

Grootste factor voor verbetering voetafdruk spoor scope 2 is overstap op 
groene stroom voor tractie-energie (100% groen met ingang van 2017). 
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Toenemend belang infra in CO2-footprint 
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Voorbeeld: ProRail in 2030 volledig CO2-neutraal 

• ProRail wil in 2030 alle energie die ze verbruiken zelf opwekken 

• Zonnepanelen op alle geschikte stationsdaken en perronoverkappingen 

• Samen “Het grootste zonnedak“ van Nederland.  

• Waaronder de Rijksmonumentale perronkap van station Eindhoven (gereed 
2017) 
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2a. Modal shift reizigers 

• Mobiliteitsvisie NS, Qbuzz, HTM, GVB en RET 

• Mobiliteitsalliantie 
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https://qbuzz.nl/actueel/ns-q-buzz-htm-gvb-en-ret-schetsen-toekomstbeeld-mobiliteit-binnen-een-uur-van-stad-naar-stad/?desktop-site=0
https://www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland/2017/februari/mobiliteitsalliantie-breidt-uit


2b. Modal shift goederen 

• Er is grote potentie voor modal shift van weg naar spoor.   

– Stromen binnen Nederland: continentale lading van bijv. Rotterdam naar 
Venlo of Amsterdam naar Zuid-Limburg. Ook (deels) binnenvaart. 

– Internationale stromen: vooral stromen 500-750 km en >1500 km. 
Rotterdam naar Oostenrijk of R’dam/A’dam- Polen. In potentie 17 treinen 
extra per dag (waarvan 11 via Betuwelijn). 

– “1.200 (van de 200.000) trucks van de weg  0,22% van nationale CO2-

emissie en 1,2% van de wegemissie” 

 

 

 

 

• Eindproduct projectgroep: 

– Met I&M en stakeholders de maatregelen uitwerken en ondersteunen ter 
bevordering van het spoorgoederenvervoer 
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3. Metastudie alternatieven regionale diesellijnen 

• Workshop november 2015: divergeren, opdracht Movares: convergeren 

– Literatuurstudie, workshop met stakeholders, rapportage 

 

• Conclusies en aanbevelingen 

– Al steeds minder diesellijnen 

– Korte termijn: kansen biobrandstof en remenergieterugwinning 

– Lange(re) termijn zero emissie: waterstof of elektrificatie 
“light”/discontinu 

– Uiteenlopen van oplossingen verhindert schaalvoordelen aanschaf en inzet 
van (uitwisselbaar) materieel 

– Bespreek wenselijkheid van regierol van het Rijk 

– Onderzoek effect op kosten van elektrificatie “light”/discontinu en 
mogelijkheden ontheffing TSI 

– Volg proefnemingen met waterstof 
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4. Recuperatie van remenergie (1) 
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4. Recuperatie van remenergie (2) 
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Recuperatie van remenergie wil zeggen dat de energie die vrijkomt bij remmende 
treinen wordt teruggeleverd aan de bovenleiding zodat deze gebruikt kan worden 
door andere treinen in de buurt.  

 

Algemeen beeld in de spoorsector is dat er t.a.v. dit thema nog winst te behalen 
is. Insteek is om een studie te doen naar hoe we als spoorsector de opbrengst 
van recuperatie van remenergie kunnen verbeteren. Deelvragen zijn o.a.: 

 

• Wat zijn de factoren en technieken die invloed hebben op recuperatie? 

• Welke maatregelen kunnen we als spoorsector nemen om het recuperatie 
rendement te verhogen? 

• Wat is het potentiele rendement van deze maatregelen en welke van deze 
maatregelen zijn al op de korte termijn interessant en welke voor de lange 
termijn of vereisen aanvullend onderzoek? 

 



5. Groene diesel 

29 maart 2017 

• Inzet: maximale inzet van groene diesel (biodiesel, 
hernieuwbare diesel) in OV-bussen en treinen in de 
transitie naar zero-emissie 

– Bussen: ±120 miljoen liter pj, treinen: ±30 miljoen 
liter pj (regionale lijnen + goederentreinen binnen NL 

 

• Wat is nodig? (Duurzaam = randvoorwaarde) 

– Technische haalbaarheid: motortesten? 

– Logistieke haalbaarheid: beschikbaarheid in volume en 
tijd 

– Economische haalbaarheid: Δ€, contracten 

– Business case opstellen  Plan voor 

concessieverleners, vervoerders en leveranciers (o.a. 
rol inkooporganisatie Vivens?) 
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6. Duurzame concessies 

• Doel: van niet-duurzaam en centraal OV naar 
duurzaam en decentraal gedeeld vervoer. Hoe? 

– Voorschriften versus doelen stellen en 
ontwikkeltijd geven (lange concessieduur met 
ruimte voor verbetering)? 

– Wegnemen belemmerende eisen in bestekken 
(haltes, voertuigformaten)?  

– Hoe ruimte scheppen om tijdens concessies 
stappen naar meer duurzaamheid te zetten 

– Voordeel voor meer gecentraliseerde aanpak, 
waarbij vliegende brigade aanbestedingen 
voorbereidt met/voor regionale overheden? 

• Projectgroep onderzoekt en organiseert discussie 

– i.s.m. Bestuursakkoord ZEB 
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7. Energiezuinig rijden 

Thema uitgewerkt op website: 

 

www.platformduurzaamovenspoor/thema-projecten/energie-efficient/  
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8. Waterstoftrein 

“Alstom's hydrogen train Coradia iLint first successful run at 80km/h” 

 

https://youtu.be/xoknkAu_RLc  
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https://youtu.be/xoknkAu_RLc
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