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Van de  rol  van zeehavens  in  supply  chains  werd veel  verwacht  in  de  internationale  literatuur,
maar dat valt in de praktijk nogal tegen: zeehavens en hun achterlandverbindingen voldoen vaak
niet aan de eisen van logistieke professionals in termen van betrouwbaarheid, en zeehavens
zijn—in tegenstelling tot het achterland—niet heel aantrekkelijk als vestigingsplaats voor
logistiek  vastgoed.  Ook  de  positie  van  de  zeehaven  als  locatie  voor  ketenregisseurs  is
teleurstellend. Het zijn de grote partijen elders in de keten, in de eerste plaats verladers en
rederijen, die meer en meer macht verwerven in de keten. Ze werken daartoe onder meer samen
in allianties of ze zijn geglobaliseerd en zijn sterk verticaal en horizontaal geïntegreerd. In plaats
van de rol van centraal knooppunt in ketens te kunnen uitspelen, komen zeehavens steeds meer
onder druk te staan van die andere, machtige partijen in de keten. Zelfs werken ze onderling
nauwelijks samen, en ze hebben vaak geen gecoördineerde strategie om op de veranderende
machtsverhoudingen een antwoord te bieden.

Dit themanummer van Tijdschrift Vervoerswetenschap biedt daarom een kritisch-opbouwende
benadering van dit onderwerp met zeven bijdragen uit verschillende invalshoeken die
gemeenschappelijk hebben dat de positie van zeehavens in supply chains en in de logistiek
centraal staat. Enerzijds hebben ze ook allemaal een strikt wetenschappelijke aanpak gemeen,
anderzijds hebben ze ook veel oog voor de lessen uit de praktijk en bieden ze ook zelf inzichten
en antwoorden die voor sectorleden en beleidsmakers relevant zijn.

De eerste bijdrage, van Vanelslander en Kuipers, geeft een historisch overzicht van het
ketendenken in zeehavens. Hierin staat de vraag naar de eigenlijke functie van zeehavens
centraal: het laden en lossen van zeeschepen. Deze functie zien de auteurs als de essentiële
toegevoegde waarde van een zeehaven en onderscheidt de zeehaven van een inland haven. Dit
laden en lossen is een proces dat bestaat uit een keten van samenhangende activiteiten. De
auteurs brengen in beeld dat het ketendenken gerelateerd aan zeehavens niet nieuw is, en dat
doorheen de tijd de rol van zeehavens als schakels in de keten is uitgebreid van puur laden en
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lossen naar veel meer gerelateerde activiteiten. Desondanks is in veel zeehavens het doel van een
geïntegreerd overslagproces nog niet gerealiseerd. De auteurs tonen dat aan de hand van het
containeroverslagproces aan en ze geven een analyse van mogelijke verbeteringen zodat wel tot
een ketenbenadering in de zeehaven kan worden gekomen.

Zuidwijk en Veenstra sluiten bij dit ketendenken aan. Zij vertrekken van de beelden van de
haven als Global Hub, Industrial Cluster, en World Port City om de rol van havens in
wereldwijde netwerken te schetsen. In het bijzonder belichten ze het feit dat de ketens van
activiteiten, waarin havens zich in die hoedanigheden bevinden, niet overeenstemmen met de
ketens van individuele verladers. Dit blijkt onder meer uit het aggregatieniveau van deze ketens.
Daarbij moet worden aangetekend dat dit verschil in aggregatieniveau voor gecontaineriseerde
lading  duidelijker  is  dan  voor  bulklading.  Aan  de  hand  van  voorbeelden  uit  de  havens  van
Rotterdam en Shanghai lichten de auteurs de rol van havens in wereldwijde ketens nader toe.

Ook de bijdrage van Blomme gaat in op het ketendenken. Allereerst onderzoekt hij echter de
concepten toegevoegde waarde en tewerkstelling als maatstaf voor het bepalen van de omvang
en de structuur van havenclusters en als mogelijke input voor havenplanning. Daarbij  wordt er
op gewezen dat de van oudsher gehanteerde “klassieke” macro-economische benadering voor
het meten van toegevoegde waarde in havens weliswaar mee het havenbeleid in brede zin kan
ondersteunen, maar slechts in bescheiden mate bruikbaar is voor internationale benchmarking
gelet op de verschillende methoden in diverse landen. Als input voor concrete havenplanning is
ook bijkomende informatie op microniveau nodig. Voor Antwerpen werd deze informatie
samengesteld via het combineren van verschillende bronnen. Dit laat onder meer toe een
typologie op te stellen van de economische en fysieke ruimteproductiviteit van diverse
havensectoren. In een volgende stap werd dan de toegevoegde waarde van de overslag van
diverse maritieme goederencategorieën met elkaar vergeleken. In een laatste oefening werd de
toegevoegde waarde van deze maritieme goederencategorieën bepaald over de volledige
transportketen. Daaruit blijkt de toegevoegde waarde van de volledige transportketen (nautische
aanloop – haven – achterland), inclusief de ondersteunende dienstverlening, vele malen hoger
ligt dan bij de eigenlijke overslag van de goederen.

Verhetsel en Balliauw focussen vervolgens op de rederijen binnen internationale ketens. Over de
machtspositie van rederijen is al behoorlijk wat onderzoek verricht, maar over de
beslissingscentra en hun onderlinge relaties veel minder. De auteurs voeren daartoe schattingen
uit van de managementnetwerken van containerbedrijven en valideren die met de werkelijke
communicatienetwerken. Dit onderzoek hanteert eerst de Globalisation and World Cities
[GaWC]-methode om wereldsteden te identificeren, gecombineerd met interviews met de
directeurs van de kantoren van de 20 belangrijkste rederijen in Antwerpen Er werd in eerste
instantie vastgesteld dat Hong Kong, Singapore, Tokyo en Shanghai in Azië, Hamburg in Europa
en New York in Amerika de belangrijkste maritieme container wereldsteden zijn anno 2012. Uit
de  interviews  blijkt  dat  de  GaWC-methodologie  op  basis  van  de  managementstructuren  van
containerrederijen  een  goede  proxy  vormt  voor  de  contacten  tussen  maritieme  steden.  Toch  is
enige voorzichtigheid noodzakelijk. Contacten tussen met nabijgelegen steden worden
onderschat door de GaWC-methode, terwijl contacten met steden die verderaf gelegen zijn met
weinig hoofdkantoren worden overschat. Op die manier geven de auteurs aanbevelingen over
het aantal belangrijke maritieme kantoren nodig om de status van maritieme wereldstad te
kunnen verwerven en behouden.

Jacobs en Huijs nemen in hun bijdrage het perspectief van een tot nu onderbelichte rol die
grondstoffenhandelaren spelen in de wereldwijde handel en in het bijzonder hun rol in transport
en logistiek. Hoewel grote volumes grondstoffen in zeehavens worden verwerkt of op- en
overslagen waren de handelaren voor havenautoriteiten veelal ‘de klant achter de klant’,
aangezien de handelaren nauwelijks zelf logistieke activa in havens exploiteerden. Deze bijdrage
toont dat daar de afgelopen 10 jaar verandering is in gekomen. Via verticale (en horizontale)
integratie is het speelveld drastisch veranderd en handelaren hebben tal van posities up-, mid- en
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downstream ingenomen, juist ook in zeehavens. Naast het managen van terminals en
warehouses, zijn de handelaren ook actief in het organiseren van de logistiek en het arrangeren
van transport, hetzij via hun eigen vloot hetzij via hun eigen fleet charterdivisies en waarbij ook
hier de fluctuaties van vrachtprijzen worden ingedekt middels Freight Forward Agreements. Als
gevolg hiervan concluderen de auteurs dat grondstoffenhandelaren machtige ketenregisseurs
zijn geworden, maar tegelijk zijn ze bij beleidsmakers en het grote publiek nauwelijks bekend.

Kuipers  en  Vanelslander  gaan  verder  met  een  bijdrage  omtrent  de  positie  van  de  havens  van
Rotterdam en Antwerpen. Drie belangrijke functies zijn in de literatuur benoemd die grote
potentie hebben om de omvang van de toegevoegde waarde die zeehavens in supply chains
realiseren te vergroten. De eerste is de zeehaven als locatie voor de uitvoering van aan
intercontinentale goederenstromen gerelateerde toegevoegde waarde-activiteiten, de
zogenaamde  ‘value  added  logistics’  diensten.  De  tweede  functie  is  die  van  de  haven  als
knooppunt voor de uitvoering van logistieke ketenregie-activiteiten: de ‘brainportfunctie’ die
naast de mainportfunctie bij uitstek in de havenomgeving wordt voorzien. De derde functie is de
zeehaven als locatie voor de uitvoering van supportdiensten; dienstverlening rechtstreeks
gerelateerd aan primaire havenactiviteiten—denk daarbij aan maritieme advocatuur,
verzekeringen, certificering et cetera. Uit het hier gepresenteerde overzicht blijkt dat Antwerpen
en Rotterdam hun positie om meer toegevoegde waarde te realiseren slechts in beperkte mate
hebben weten waar te maken in de afgelopen twintig jaar maar dat wel sprake is van een grote
invloed van beide zeehavens op de omvang van havengerelateerde toegevoegde waarde
gerelateerd aan de wederuitvoer.

Witte rondt dit themanummer af met een bijdrage over binnenhavens, waarin de auteur een
pleidooi houdt voor een evenwichtige benadering die naast de transportdimensie aandacht
besteedt aan ruimtelijke, economische en institutionele dimensies. Wij denken dat dit pleidooi
eveneens zeer toepasbaar is op zeehavens en achten deze bijdrage een zeer relevante aanvulling
op dit themanummer. Ook worden binnenhavens in de academische literatuur steeds vaker
aangedragen als cruciale verbindingen voor efficiënt transport in een context van mondiaal
goederenvervoer en corridor ontwikkeling. Desalniettemin blijft de positionering van
binnenhavens veelal beperkt tot een voornamelijk transport-georiënteerd perspectief met een
dominant focus op de relatie van maritieme havens met binnenhavens (‘van buiten naar binnen’).
Hierbij  is  relatief weinig ruimte voor een onafhankelijke strategie van binnenhavens in de regio
en in de keten. (Her-)bestemming wordt aangemoedigd om tot een effectieve afstemming van
verschillende functies te komen bij de ruimtelijke ontwikkeling van binnenhavens.

De redactie wenst u veel leesplezier!


