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Rotterdam wil 
stukgoedmarkt 
veroveren
HAVENDEBAT  Haven investeert fors in offshore en projectlading

daarom niet verstandig op dit mo-
ment. In plaats daarvan moeten we 
investeren in betere verkoop van 
onze unique selling points.’ Die be-
staan volgens hem onder meer uit 
de goede bereikbaarheid van de ha-
ven en het unieke aanbod aan drij-
vende bokken. 
Kuipers sluit zich daar bij aan. ‘Rot-
terdam mist het imago als stuk-
goedhaven en dat blijft lang aan je 
plakken’, zegt hij. 

Levenswaard vindt de investering 
in ruimte juist van groot belang. 
‘Onze investeringen spelen in op de 
groeiambities van de bedrijven. Het 
klopt dat de bezetting omhoog kan,   
maar het gaat hier om onregelmati-
ge ladingstromen. Het komt vaak al-
lemaal tegelijk of even niet. Daarom 
blijft extra ruimte noodzakelijk om 
te groeien.’

Nummer een
De stukgoedmarkt is divers en kent 
uiteenlopende ladingstromen. Dat 

TOBIAS PIEFFERS

Rotterdam wil uitgroeien tot dé 
stukgoedhaven van Europa. Hoe? 
Door fl ink te investeren in nieuwe 
bedrijfsruimte. 

De haven van Rotterdam mag zich 
op veel vlakken de grootste van Eu-
ropa noemen, maar niet qua over-
slag van stukgoed. Daarin loopt de 
haven behoorlijk achter op concur-
renten als Antwerpen en Zeeland 
Seaports, die bijna twee keer zo 
groot zijn.
Als het aan het havenbedrijf ligt 
komt daar ‘snel’ verandering in, zei 
directeur breakbulk Danny Levens-
waard tijdens het Havendebat Rot-
terdam, dat Nieuwsblad Transport 
jaarlijks organiseert. Het Havenbe-
drijf investeert fors in nieuwe 
ruimte ‘om de groeiambities van 
bedrijven in deze markt te facilite-
ren’.
Op de Tweede Maasvlakte is recent 
een nieuw stuk grond opgespoten 
waarop een off shore center wordt 
gebouwd. ‘Dat wordt vanwege de di-
recte ligging aan zee en de grote 
diepgang voor de kade zeer aantrek-
kelijk voor de overslag van project-
lading’, zei Levenswaard, die daarbij 
wees op de groei van off shore wind-
energie. 
In de Eem- en Waalhaven wordt on-

dertussen door ‘schuifoperaties’ ex-
tra ruimte gecreëerd. Nu de ECT 
Home Terminal is gesloten, kunnen 
de depots voor lege containers in de 
Waalhaven naar de Eemhaven wor-
den verplaatst, waardoor overslag-
bedrijven in de Waalhaven extra 
ruimte krijgen om stukgoed te be-
handelen.
De stukgoedmarkt is divers en kent 
vele goederenstromen, maar het 
Havenbedrijf Rotterdam zet met 
name in op projectlading. Haven-
econoom Bart Kuipers noemt die 
markt het neusje van de zalm. ‘Pro-
jectlading vraagt om maatwerk. De 
toegevoegde waarde ervan is groot’, 
zegt hij.
Ook Levenswaard benadrukt dat. 
‘Hoewel het relatief om weinig ton-
nen gaat zijn er veel handen aan het 
werk. Er is een behoorlijke logistie-
ke sector omheen ontwikkeld en be-
drijven behalen er grotere marges 
op.’ Dat is volgens hem niet alleen 
goed voor de werkgelegenheid in de 
haven, maar ook in de regio. 
In Zeeland Seaports is het nieuws 
minder goed gevallen. De Zeeuwse 
havens zijn succesvol in de off shore 
en projectmarkt, maar dat Rotter-
dam zich nu ook op deze markt stort 
baart ondernemers in de regio zor-
gen. Eerder wist de Maashaven al de 
‘Pioneering Spirit’ van Allseas naar 
zich toe te trekken en eind zomer 

ontstond er getouwtrek om de ves-
tiging van Dong Energy, dat een lo-
catie zocht voor de bouw van de 
windparken Borssele 1 en 2. Dit pro-
ject is na veel commotie uiteindelijk 
door Vlissingen gewonnen.
Operationeel directeur Dick Gil-
huis van BCTN, voormalig commer-
cieel directeur van Zeeland Sea-
ports vraagt zich af ‘waarom 
Rotterdam de concurrentie niet 
buiten de BV Nederland zoekt’. Vol-
gens hem moet Rotterdam zich op 
de staalmarkt richten en de concur-
rentie met Antwerpen aangaan, dat 
in die markt heer en meester is.
Levenswaard wijst die kritiek van 
de hand. ‘Wij kijken hoe wij als Rot-
terdam kunnen groeien’, zegt hij.

Connectiviteit
Als Rotterdam wil uitgroeien tot dé 
stukgoedhaven van Europa zal de 
overslag ervan grofweg moeten ver-
dubbelen. Om dat te realiseren 
moet Rotterdam zjin connectiviteit 
vergroten en aan zijn imago werken. 
Volgens een grove schatting van het 
havenbedrijf komen er in Antwer-
pen tweeënhalf keer zoveel rederij-
en als in Rotterdam, omdat Antwer-
pen bekendstaat als stukgoedhaven. 
Die aanwezigheid van rederijen is 
belangrijk, want hoe beter een ha-
ven is aangesloten op de rest van de 
wereld, hoe meer verladers de ha-

ven zullen gebruiken. Levenswaard 
spreekt van een kip/ei-probleem. 
Om lading aan te trekken zijn er re-
derijen nodig, maar die komen al-
leen als er lading is. 
Volgens directeur Rik Pek van 
Broekman Logistics is de oplossing 
daarom simpel. Rotterdam moet la-
ding aan zich binden door consoli-
datiepunten en strategische voorra-
den van bepaalde goederensoorten 
te creëren. Zo heeft Broekman re-

cent een nieuw distributiecentrum 
op de Maasvlakte geopend waar ge-
vaarlijke stoff en kunnen worden 
opgeslagen.
Pek bekritiseert de ‘investerings-
drang’ van het Havenbedrijf. ‘On-
danks de groei die we hebben in 
Rotterdam – volgens voorlopige cij-
fers stijgt de conventionele stuk-
goedoverslag dit jaar met 10% – is 
de bezettingsgraad van de terminals 
nog niet geheel op orde’, zegt hij. 
‘Investeren in extra ruimte voor de 
segmenten waar we al in zitten is 

Projectlading vraagt om maatwerk. 

De toegevoegde waarde is groot.
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OVERSLAG NAAR GOEDERENSOORTEN
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kan projectlading als off shore con-
structies of fabrieksonderdelen 
zijn, maar ook auto’s, rollen staal en 
papier en pallets met bananen. 
Door die diversiteit schaken havens 
letterlijk op meerdere borden tege-
lijk. 
Antwerpen is in totaal volume al de-
cennia de grootste stukgoedhaven 
van Europa, maar daar is, in ieder 
geval op papier, begin december een 
einde aan gekomen door de fusie 
van Zeeland Seaports en Gent. Ge-
combineerd als North Sea Port 
slaan die havens 11,6 miljoen ton 
over, bijna twee miljoen ton meer 
dan Antwerpen. 
De stukgoedmarkt heeft het afge-
lopen decennium behoorlijk te lij-
den gehad. De historische over-
slagtrend van Antwerpen laat 
duidelijk zien hoe container-
rederijen tijdens de fi nanciële cri-
sis op agressieve wijze op zoek zijn 
gegaan naar nieuwe lading, die zij 
onder andere vonden in de stuk-
goedmarkt. Van het ene op het an-
dere moment daalde de overslag 
van stukgoed met de helft en dat 
heeft zich sindsdien maar gedeel-
telijk hersteld. Toch blijft het voor 
havens een interessante markt. 
Want hoewel de volumes klein 
zijn, levert het qua toegevoegde 
waarde en werkgelegenheid rela-
tief veel op.
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De stukgoedoverslag in Antwerpen is hard getroffen door containerisatie. Toch blijft het qua volume de grootste stuk- 

goedhaven van Europa.  Tussen havens onderling bestaan echter grote verschillen.  Zo is Antwerpen groot in staal,  maar 

behandelt het nauwelijks projectlading, waar Rotterdam juist sterk in is.   Infographic: Edward Ouwerkerk / Barry Hage
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