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Het is een feit dat de meeste havens in de Europese unie van kleine of middelgrote omvang 
zijn en veeleer de lokale en regionale dan de nationale of internationale markt bedienen. 
Voortgaand op de maritieme media is het nochtans geen evidentie om referenties 
te vinden aangaande deze vitale organen van de Europese economie, die vaak de 
plaatselijke economie ondersteunen, nogal wat werkgelegenheid scheppen en bijdragen tot 
het lokale herstel. Het is dan ook opportuun om hun inspanningen en kostbare bijdrage naar 
waarde te schatten.

De afgelopen jaren hebben de havens het algemeen gezien moeilijk gehad. Bij het begin 
van deze eeuw waren heel wat grote havens vooral gefocust op de jaarlijkse commerciële 
groei. Toen de Europese crisis toesloeg waren de gevolgen dan ook meedogenloos en 
hard. De grote containerhavens lagen dan misschien in eerste frontlinie, toch hebben veel 
kleine of middelgrote havens hier nog meer onder geleden door bijvoorbeeld het verlies van 
een vaste ferry- of vrachtdienstverlening. Daarbij komt dat alle vereiste wetgevingen 
geen onderscheid maken tussen grote of kleine havens, en dat de kost om deze 
wetgeving toe te passen buitenproportioneel kan zijn. Gezien het gebrek aan eigen 
middelen en de dalende inkomsten kregen de kleine of middelgrote havens het vaak moeilijk.

Wat is het antwoord hierop? In dit magazine worden tal van individuele oplossingen 
aangereikt, met echter heel wat gemeenschappelijke thema’s. Er wordt vaak gestart 
vanuit een kritische analyse van de middelen waarover de haven beschikt en van een 
studie van de ruimere mogelijkheden rond en buiten de traditionele economische 
havenactiviteiten. Havenbesturen gingen de uitdaging aan met vernieuwende 
ideeën waarmee ze zich engageerden ten aanzien van hun klanten, stakeholders en 
grensoverschrijdende partners en waarmee ze enkele opmerkelijke staaltjes van best 
practices en duurzaamheid ten beste gaven. 

In alle landen die betrokken zijn bij het PAC2-project hebben de ontwikkelaars van 
hernieuwbare energie op zee hun bouw- en onderhoudsprojecten voorgesteld, goed 
voor enkele miljarden euro’s. De havens van hun kant hebben zich niet beperkt tot het 
ter beschikking stellen van terreinen en kaden maar zijn een stap verder gegaan door 
het aanbieden van installaties met een toegevoegde waarde en door het ontwikkelen van 
bronnen van hernieuwbare energie voor de haven en zijn klanten. Door zich te richten 
op de bevoorradingsketens op verschillende niveaus waarbij vaak de grenzen werden 
overgestoken, werden kansen gegrepen die resulteerden in meer duurzame oplossingen 
voor de transportindustrie en de logistiek.

de nieuwe oplossingen, de voorbeelden van best practices en de vergelijking 
van prestaties met deze van de concurrent, zijn slechts mogelijk door samen te 
werken met andere havens, meer bepaald door zich te laten inspireren door de ruimere 
ervaring van havens uit andere landen van de Europese Unie. Ik heb de kans gehad om 
samen te werken met alle havens van de PAC2 cluster en het was mij een waar genoegen te 
kunnen vaststellen dat, ondanks het feit dat zij toch concurrenten blijven van elkaar, zij toch 
inzien in welke mate de grensoverschrijdende samenwerking op strategisch vlak immense 
voordelen biedt. 

Ik wens hen alle succes van de wereld toe.

Howard Holt

Howard Holt
Directeur Seeports

VOORWOORD
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inleiding
De meeste havens kunnen ingedeeld worden in de categorie van de kleine en middelgrote ondernemende havens en hebben dus het 
KMO-havenstatuut. Hun belang blijft echter vaak onopgemerkt want alle aandacht gaat naar de grotere havens die een dolle strijd leveren 
om steeds grotere tonages, steeds meer containers. De investeringen die nodig zijn om gelijke tred te houden zijn even reusachtig als 
angstwekkend. En toch worden havens nog altijd beoordeeld in termen van volume en groei.

Een criterium dat allicht niet het juiste is. We moeten verder kijken dan deze basisindicatoren om het economische 
belang te begrijpen van een haven op vlak van toegevoegde waarde, tewerkstelling en ROi. Stuk voor stuk 
criteria die gemakkelijk kunnen worden getoetst aan de gemeentelijke of regionale prestaties en die kunnen worden gebruikt om het 
relatieve belang van de haven voor de economie te meten.

Een voorbeeld: heel wat KMO-havens dragen bij tot het ondersteunen van de kustindustrie, dit kan gaan om 
olie, gas of recenter over windmolens. Zij staan zelfs niet vermeld in de vele gepubliceerde tabellen waarin 
enkel de grote havens worden gerangschikt enkel en alleen op basis van volume. En dat is jammer. We weten 
allemaal dat de toegevoegde waarde en de tewerkstelling in deze havens de lokale economische activiteit op peil houden, dat er 
rechtstreeks en onrechtstreeks jobs worden gecreëerd en dit is iets wat geen enkele wereldhaven kan evenaren.

De juiste strategische keuzes maken is niet altijd evident. Heel wat KMO-havens, om niet te zeggen allemaal, kampen met plaatstekort 
voor een gediversifieerde activiteit en worden daarom gedwongen om hun klantenaantal te berperken, wat bijzonder risicovol kan zijn. 
De KMO-havens hebben niet de luxe van over een groot aantal regelmatige verbindingen te beschikken waarbij geldt “if you lose one, 
you gain one”.

We kunnen concluderen dat een KMO-haven slim moet zijn. Hij moet beter doen dan een haven met een gemiddeld volume, moet klanten 
vinden die bereid zijn en zich even slim moeten tonen om hun bedrijfsactiviteit te ontwikkelen in het hinterland van de grensgebieden. De 
samenwerking tussen de havenautoriteiten en de maritieme clusters in de haven is een sleutelfactor. Ook al is de samenwerking tussen 
de havens onderling van primordiaal belang, wie slim wil zijn moet nog een stap verder gaan. We moeten onze denkwijze veranderen, 
ideëen uitwisselen en in overleg gaan zodat de samenwerking resultaten oplevert. De PAC2-cluster (strategische alliantie van PATCH-C2C), 
gefinancierd door het Interreg IVA Programma is hiervan een perfect voorbeeld.

PAC2 wil enkele voorbeelden belichten waarin de KMO-havens blijk geven van een slimme, duurzame en inclusieve aanpak en wij zijn 
bijzonder fier om de successen te kunnen voorstellen van onze vroegere projecten PATCH en C2C die reeds nieuwe deuren openden voor 
onze partners. 

Paul Gerard at a PATCH-C2C conference
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De “cold ironing”, dat is het voorzien van een elektrische verbinding tussen wal en schip, is een mooi voorbeeld van het verminderen van 
het energieverbruik maar ook van de uitstoot van CO²-gassen . Gezien het aantal schepen dat een KMO-haven aandoet en hun omvang, 
is dit een relatief eenvoudig te organiseren procedure. Weliswaar zijn hier investeringen voor vereist, maar er staan ook opbrengsten 
tegenover. Voor de kleinste havens is dit praktisch zeker haalbaar aangezien in de meeste gevallen het nationale elektriciteitsnet voldoet 
om te beantwoorden aan de bijkomende vraag. Dit is niet het geval voor grotere havens waar een cruise- of containerschip ware ravages 
zou kunnen aanrichten voor het nationale hoogspanningsnet.

Een probleem waar veel KMO-havens mee te kampen hebben is de toegang tot het binnenland. Daar waar er miljarden worden 
geïnvesteerd in een nationaal wegennet, is een kleinere investering voor de “laatste kilometer” vaak problematisch. Om redenen die 
ons niet duidelijk zijn, wordt deze vitale verbinding overgelaten aan de plaatselijke autoriteiten of zelfs aan de havens zelf die vaak niet 
over de nodige middelen beschikken. Een alliantie van KMO-havens zou voldoende (politieke) invloed moeten kunnen hebben om dit 
probleem tot op regionaal, nationaal en Europees niveau te brengen en de laatste kilometer te integreren in het globaal plan van aanleg. 
De KMO-havens kunnen een belangrijke rol spelen in de lokale logistiek, het fijnmazige distributienetwerk 
voor de kleinhandel. Ook al hebben deze goederen niet meteen een maritieme herkomst, ze kunnen wel 
via multimodale wegen naar de havens worden vervoerd waar de verbindingswegen reeds voorhanden 
zijn (waterwegen, treinen of autosnelwegen) net zoals installaties als opslagplaatsen, truck centers, enz. 
bemand door competente en ervaren arbeidskrachten.

Terwijl de samenwerking tussen de havens zich verder ontwikkelt, worden nieuwe ideëen uitgewerkt tot reële en praktische oplossingen in 
antwoord op de logistieke en ecologische uitdagingen van vandaag. Het is dan ook essentieel dat deze samenwerkingsprogramma’s hun 
stuwkracht bewaren door bijvoorbeeld voort te bouwen op de belangrijke vraagstukken die worden opgeworpen door PAC2 dankzij de 
know-how die werd verworven via de projecten PATCH en C2C. Dit moet ons in staat stellen om doeltreffend in te spelen op wijzigingen 
op de markt, op een moment dat de wereldeconomie zich herstelt van een economische en financiële crisis. Wij hopen op een nieuwe 
vruchtbare samenwerking vertrekkende van de uitstekende resultaten die we vandaag reeds hebben bereikt.

paul Gerard

Managing Director
Haven van Oostende

PAC2: nadruk op de 
havens en het transport

B2B “Eco-innovatie in de kanaal-
havens tijdens een oversteek van 
Calais naar Dover” 

B2B “Verbeteren van de concurren-
tie van de Europese scheepvaart en 
scheepsbouw”

REBO-terminal voor de installatie 
van windparken op zee in de haven 
van Oostende.

KMO- Havens

LOGISTIEK &  
TRANSPORT 
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ANDERE 
SECTOREN

KLEIN- 
HANDELAARS
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Wat zijn nu kleine en middelgrote ondernemende havens (KMO-havens)? Waarom zijn ze belangrijk? Wat is hun toekomst? Vragen 
waarop geen sluitend antwoord kan worden gegeven. Waarom? Omdat, net zoals in een film of roman, de ‘kleinere’ personages vaak 
als bijkomstig worden beschouwd. Zo blijft hun logistieke en sociaal-economische rol vaak vaag en onderschat binnen de literatuur en 
de politiek. Bovendien zijn ze niet erg zichtbaar en klinkt hun stem maar zwakjes. En toch spelen de KMO-havens een essentiële rol. 
Dat is ook de reden waarom zij in dit verhaal dankzij de clusters een hoofdrol kunnen krijgen. Een verhaal dat gebaseerd is op een 
grensoverschrijdende samenwerking die de concurrentie overschrijdt. Het verhaal gaat van start in 2008 in Europa, tussen het Kanaal en 
de zuidelijke Noordzee om zich vervolgens uit te breiden naar vier gebieden in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland. : 
En het verhaal gaat verder, want de PAC2-partners hebben geenszins de bedoeling om hun ontdekkingsreis te beëindigen. Tijd om meer 
te weten te komen over de manier waarop zij tewerk zijn gegaan, over de uitdagingen die ze tot op vandaag samen zijn aangegaan en 
over de kansen die hen in de toekomst mogelijks nog te wachten staan...

Het Europees 
transportkader en 
de KMO-havens 
Het Europees transportnetwerk is een 
schaakbord waarvan de stukken onderling 
van elkaar afhankelijk zijn. De KMO-havens 
fungeren hier als pionnen, ze zijn met 
veel maar kwetsbaar. Er is een duidelijke 
en innoverende strategie nodig om de 
juiste zet te doen in een “spel” waar altijd 
rechtvaardige regels zouden moeten gelden.
Om te bepalen hoe de KMO-havens hun 
spel doeltreffender kunnen maken, is het 
noodzakelijk om:
• Inzicht te verwerven in hun politieke en 

financiële context;
• De grootste risico’s te identificeren 

waarmee ze te kampen krijgen;

• De capaciteit van de KMO-havens in te 
schatten en de manier te bekijken waarop 
deze optimaal kan worden benut zodat 
zodat deze havens zich verder kunnen 
ontwikkelen in een snel wijzigende markt.

Gezien de complexiteit van de materie, 
kan deze analyse slechts oppervlakkig 
gebeuren, zij het dan voldoende 
gedocumenteerd om de meest dringende 
uitdagingen en kansen bloot te leggen.

De grensoverschrijdende samenwerking 
tussen de havens van de PAC2-cluster 
wordt hier aangevoerd als voorbeeld. Het 
zet aan tot sensibilisering van het belang 
en de waarde van de KMO-havens voor hun 
steden en regio’s. Daarnaast geeft het ook 
enkele kernvraagstukken aan die moeten 
worden aangepakt om te kunnen blijven 

concurreren alsook enkele oplossingen die 
de PAC2-partners hebben bestudeerd door 
ervaringen en best practices met elkaar uit 
te wisselen.

tENt-t: het trans-Europese 
transportnetwerk

Dus... welke positie hebben de KMO-
havens binnen het transportsysteem van 
de EU? Biedt het systeem hen werkelijk 
een billijke kans?

De meeste havens van de EU maken deel uit 
van het Trans-Europees transportnetwerk, 
het zogeheten TENT-T.

Het Trans-Europese netwerk (TEN) dat 
zowel transport omvat als energie en 
telecommunicatie, werd voor het eerst 

HOOFDSTUK  1
Duurzame connectiviteit 

voor de KMO-havens  

in Europa
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vernoemd in 1993 in titel XVI, artikels 170-
172 en in titel XXI, artikel 194(1)(d) van het 
Verdrag van Lissabon over de werking van 
de Europese Unie.

Meer bepaald voor de transportsector 
werden de eerste richtlijnen met 
betrekking tot het TENT-T ingediend door 
het Europees Parlement en de Europese 
Raad in 1996 in de vorm van beschikking nr. 
1692/96/CE. Ook al erkennen de richtlijnen 
weldegelijk de waarde van de zeehavens, 
toch werden aanvankelijk slechts 14 
projecten van gemeenschappelijk belang 
geïdentificeerd, die werden goedgekeurd 
door de Europese Raad van Essen. Het 
betreft  verbindingen van gecombineerd 
transport van trein, autowegen en 
luchthavens.

Ook al werden ze wel beschouwd 
als belangrijke schakels binnen 
de eengemaakte markt en het 
transportsysteem van de EU, toch is het 
pas in 2001, met de beschikking nr. 
1346/2001/EG dat de zeehavens, 
binnenhavens en intermodale 
terminals volledig in het netwerk 
werden geïntegreerd.

De uitbreidingen van 2004 en 2007 hebben 
vervolgens het aantal prioritaire TENT-T 
projecten die in aanmerking kwamen voor 
een financiering doen toenemen. Dit bood 
de middelgrote of grote zeehavens nieuwe 
kansen om hun strategieën te realiseren 
met de steun van de EU.

Een bijkomende herziening die werd 
gelanceerd in 2009 trad in januari 2014 in 
werking met een nieuw wetgevend kader 
tot gevolg. Doel is om niet alleen een 
instrument van financiering te zijn (met een 
budget van 26 miljard euro tot 2020), 
maar ook een transportinfrastructuurbeleid 
dat het continent met elkaar verbindt van 
oost naar west, van noord naar zuid om 
zo de ontwikkeling van een nog beter 
geïntegreerd netwerk te ondersteunen.

Het is nog te vroeg om de eventuele 
positieve impact hiervan op de KMO-
havens te beoordelen.

Hoeveel zeehavens telt 
Europa?

De herziene richtlijnen van het TENT-T 
(Verordening (EU) nr. 1316/2013 en 

1315/2013, P.B.. L348 - 20/12/2013) geven 
melding van 9 hoofdtrajecten (Corridor 
Scandinavië-Middellandse Zee: Corridor 
Noordzee-Oostzee: Corridor Noordzee-
Middellandse Zee: Corridor Oostzee-
Adriatische Zee: Corridor Oriënt/Oostelijke 
Middellandse Zee: Corridor Rijn-Alpen: 
Corridor Atlantische Oceaan: Corridor Rijn-
Donau: Corridor Middellands Zeegebied) 
en van 329 belangrijke zeehavens  langs de 
Europese kust: 93 in het kernnetwerk 
en 236 in het globale netwerk.

Volgens de Europese havenorganisatie 
ESPO is de realiteit echter dat Europa 
meer dan 1.200 zeehavens telt.

Gebrek aan zichtbaarheid 
van de KMO-havens en 
politieke en financiële 
focus op de belangrijkste 
polen van de EU

Gezien het tENt-t voornamelijk 
gericht is op het kernnetwerk, zijn 
het vooral de grote havens die de 

afgelopen jaren konden genieten 
van EU-steun, bijvoorbeeld via het 
meerjarenprogramma “Maritieme 
snelwegen” (Mos – Motorways of the Sea).

Later werd een bijkomende financiering 
mogelijk gemaakt dankzij het Marco Polo 
programma, waarvan het concept werd 
opgenomen in het Witboek “Het Europese 
vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om 
te kiezen”, dat in 2001 in Göteborg werd 
goedgekeurd.

Daarnaast heeft de Europese 
Investeringsbank (EIB) de projecten 
van het TENT-T gesteund via het 
Medefinancieringsstelsel (MFS) en het 
Garantie-instrument voor leningen 
voor trans-Europese vervoersprojecten 
(LGTT), bijvoorbeeld de bouw van de 
spoorwegtunnel van de haven van 
Antwerpen onder de Schelde voor een 
bedrag van 841 miljoen euro. De EIB 
was bereid om de zeehavens financieel 
te steunen voor investeringen van meer 
dan 25 miljoen euro, bijvoorbeeld de 
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bouw van een terminal voor aanvoer van 
vloeibaar gas (LNG) voor 394 miljoen euro 
en de havenuitbreiding ten belope van 
2 160 miljoen euro in de Maasvlakte bij 
Rotterdam.

Het spreekt voor zich dat deze cijfers niet 
gekoppeld kunnen worden aan de KMO-
havens die de laatste tien jaar minder 
financiële steun hebben gekregen in het 
kader van het Europese transportbeleid 
en de daaraan gekoppelde financiële 
instrumenten. Om in aanmerking te 
komen voor EU-steun moesten de KMO-
havens zoals de partners van PAC2 
hebben gedaan, stappen ondernemen om 
grensoverschrijdende of multinationale 
samenwerkingsverbanden aan te gaan via:
• De Kaderprogramma’s, gericht op we-

tenschappelijk en technologisch onder-
zoek (inclusief haalbaarheidsstudies)

• De Structuurfondsen (EFRO) waarbij 
de projecten zich vnl. richten op de 
economische ontwikkeling en de 
regionale tewerkstelling (ipv de oplossing 
van de logistieke vraagstukken)

Maar in welke mate zijn we er erin 
geslaagd om vooruitgang te boeken en 
competitief te blijven met behulp van deze 
kleinschalige financiering? En zullen de 
KMO-havens in de komende jaren op meer 
steun kunnen rekenen?

Er wordt voorzien dat de EU haar financiële 
steun voor de transportinfrastructuur 
in de periode 2014-2020 zal 
verdrievoudigen, tot 26,3 miljard euro, via 
het nieuwe mechanisme voor Europese 
interconnectie (CEF). De mededeling 
van de Commissie met als titel “Havens, 
een motor voor groei”, stelt volgende 
principes voorop:   “Bij de toekenning van 
EU-steun, met name in het kader van de 
CEF, zal rekening worden gehouden met 
de mate waarin het project bijdraagt tot 
het bereiken van de doelstellingen van 
het vervoersbeleid van de Unie, met 
inbegrip van de regels inzake het efficiënt 
gebruik van schaarse overheidsmiddelen 
en de grondbeginselen van de interne 
markt” (COM/2013/0295 final) 

Zullen de KMO-havens in staat zijn of de 
kans krijgen om te genieten van de CEF, 
het Cohesiefonds, het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling of de fondsen 
van het programma Horizon 2020? De 

toekomst zal het uitwijzen. De PAC2-
partners zijn bereid om de impact van 
het nieuwe steunbeleid te bestuderen om 
aldus inzicht te krijgen in het potentieel 
van aangekondigde maatregelen met het 
oog op de toekomstige investeringen in 
KMO-havens. 

Wat is een KMO-haven?

Alvorens een balans op te maken van 
de situatie van de KMO-havens en hun 
huidige challenges, moet eerst bepaald 
worden wat een KMO-haven precies is.

Er bestaat geen universele definitie 
van KMO-havens. De meest gangbare 
benadering baseert zich op het  
goederenvolume dat jaarlijks door de 
havens wordt verwerkt, meer bepaald 

de behandelde tonnage (dat is het totaal 
gewicht van de geladen en geloste 
goederen) of de tonnage van de schepen 
(dat is het totaal aantal afgehandelde 
schepen).

De originele TENT-T richtlijnen maken het 
volgende onderscheid:
• Categorie A omvat de zeehavens van 

internationaal belang met een totaal 
jaarlijks vrachtvolume van meer dan 
1,5 miljoen ton of 200.000 passagiers. 
De lijst van zeehavens van categorie 
A omvat Europa, de Oostzee, de 
Noordzee, de Atlantische Oceaan en de 
Middellandse zee;

• Categorie B omvat de havens met een 
Europees belang en met een totaal 
jaarlijks volume van meer dan 0,5 
miljoen ton vrachtgoederen of tussen 
de 100.000 en 200.000 passagiers.

• Categorie C omvat de havens met 
een regionaal belang, gelegen in 
eilandgebieden, randgebieden of erg 
afgelegen gebieden.

Opdat zeehavens opgenomen zouden 
worden in het nieuwe uitgebreide 
TENT-T netwerk moet hun jaarlijkse 
passagiersvolume minstens 0,1 % 
bedragen van het totaal jaarlijks 
passagierstotaal van de Unie; of hun totaal 
goederendebiet, al dan niet in bulk, moet 
meer dan 0 ,1 % bedragen van het totaal 
van de EU; of ze moeten gelegen zijn op 
een eiland en het enige toegangspunt zijn 
naar een NUTS 3 regio van het uitgebreide 
netwerk; of ze moeten gelegen zijn in 
een uiterst afgelegen regio, meer dan 
200 km verwijderd van de dichtste haven 
uit het uitgebreide netwerk.  Binnen het 
kernnetwerk en het uitgebreide netwerk 
kunnen de zeehavens gerangschikt worden 
als primaire knooppunten, secundaire 
knooppunten of multimodale verbindingen 
met deze knooppunten, in functie van een 
aantal factoren.

In het rapport “The ESPO Fact Finding 
Report: European Port Governance” 
(Patrick Verhoeven, 2010) worden de 
volgende definities gegeven: 
• Havenautoriteit van kleine havens: het 

jaarlijks volume van verwerkte goederen 
in alle havens die door de havenautoriteit 
worden bestuurd, bedraagt minder dan 
of is gelijk aan 10 miljoen ton; 

• Havenautoriteit van middelgrote havens: 
het jaarlijks volume van verwerkte 

Projecten op het vlak van 
havenstructuur en daarmee 
gerelateerde plannen die het 
algemeen belang dienen, moeten 
minstens een van deze doelstellingen 
omvatten:
• bijdragen tot de groei van intra- 

en extra-communautaire handel,
• promoten van het principe van 

duurzame mobiliteit door  de 
verzadigde landcorridors te 
ontlasten en de externe kosten 
voor Europees transport te 
beperken, door bijvoorbeeld 
sneller een beroep te doen op 
het maritiem transport, en in het 
bijzonder de kustscheepvaart aan 
te moedigen,

• verbeteren van de toegankelijkheid 
en de economische en sociale 
cohesie te versterken binnen 
de EU door de ontwikkeling van 
intracommunautaire maritieme 
verbindingswegen te promoten en 
bijzondere aandacht te schenken 
aan insulaire regio’s of perifere 
gebieden in de Europese Unie,

• zorgen voor een permanente 
toegangsweg tot havens gelegen 
aan de Baltische Zee die zich rond 
en boven de 60ste breedtegraad 
bevinden en tijdens de winter 
meestal dichtgevroren zijn. 
(“Gemeenschapsrichtlijnen voor 
de ontwikkeling van een Europees 
transportnetwerk”)
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goederen in alle havens die door de 
havenautoriteit worden bestuurd, 
bedraagt meer dan 10 miljoen ton en 
kan gaan tot 50 miljoen ton.

• Havenautoriteit van grote havens: het 
jaarlijks volume van verwerkte goederen 
in alle havens die door de havenautoriteit 
worden bestuurd bedraagt meer dan 50 
miljoen ton.

In “Small and Medium-Sized Ports in Multi-
Port Gateway Regions: the Role of Yingkou 
in the Logistics System of the Bohai Sea” 
(Lin Feng en Theo Notteboom, 2011), 
wordt voorgesteld om de KMO-havens in 
te delen aan de hand van zeven essentiële 
aspecten: (a) volume/marktaandeel, (b) 
internationale connectiviteit, (c) positie 
met betrekking tot de cluster, (d) link met 
gebieden van het hinterland, (e) Bruto 
nationaal product (BNP) van de havenstad, 
(f) BNP van het achterland, en (g) logistieke 
en distributiefunctie. Deze bredere, 
multidimensionele methode is al een stuk 
beter dan de puur technische beschrijving.

De PAC2-partners zijn ervan overtuigd dat 
de KMO-havens meer zijn dan volume. 
Ze beschikken over materiële maar ook 
over niet-materiële troeven (zoals, bvb, 
reputatie, vaardigheden, erfgoed, logistieke 
processen, nichewerking). Zo moeten de 
steden en regio’s waar de havens gelegen 
zijn, een grotere bijdrage leveren aan hun 
ontwikkeling als ze er het volle potentieel 
willen van benutten.

Opereren de KMO-havens 
geïsoleerd in Europa?

Ongeacht de definitie van een KMO-
haven, het belangrijkste doel van de 
havenautoriteiten is dat KMO-havens 
doeltreffend en rendabel moeten zijn 
op vlak van bestuur en werking. Dit 
houdt in dat ze hun gebruikelijke activiteiten 
(chemische en maritieme nijverheid, 
transport en bouwsector) en hun nieuwe 
activiteiten (energie, eco-innovatie) op een 
kostenbesparende manier uitvoeren, indien 
mogelijk met een moderne infrastructuur 
en ervaren personeel.

Een doelstelling die natuurlijk uitermate 
moeilijk, zo niet onmogelijk te verwezenlijken 
is. Hun financiële middelen en hun 
potentieel op vlak van personeel zijn 
van meetaf aan beperkt. Voorts is er het 
probleem van de tijdnood, want ze hebben 
hun handen vol met alle belanghebbenden 
(andere havens, diverse eindgebruikers 
en plaatselijke gemeenschappen), met 
verschillende transportmodi (scheepvaart, 
wegverkeer, spoor, binnenscheepvaart), en 
ze moeten hun economische vooruitzichten 
verbeteren of hun kansen op succes 
optimaliseren. Ten derde zijn er ook de 
kosten die moeten worden gemaakt om 
in regel te zijn met de steeds strengere 
normen (meer bepaald met betrekking tot 
geluid, veiligheid, stof, koolstofuitstoot, 
enz.) die een extra financiële druk 
uitoefenen op de KMO-havens.

Strategieën met het oog op het 
rationaliseren van de uitgaven en het 
optimaliseren van de werking vereisen 
geld, tijd en kennis. Om deze strategieën 
vorm te geven, moet het kaderpersoneel 
tijd krijgen maar zoals reeds vermeld is het 
op dat vlak roeien met de riemen die men 
heeft binnen de KMO-havens. Een vicieuze 
cirkel die slechts kan worden doorbroken 
aan de hand van een slimme reflectie en 
creatieve oplossingen.

Werken in isolement biedt geen 
toegevoegde waarde met het oog op 
de ontwikkeling van een haven. De 
PAC2-cluster heeft aangetoond dat de 
uitwisseling van know-how, binnen 
de grenzen van de vertrouwelijkheid 
– en contacten met een ruimer 
publiek en andere havens een 
rendabel hulpmiddel zijn dat KMO-
havens toelaat om te besparen 
en hun budget veilig te stellen. In 

het licht van de zeer beperkte en vaak 
onbestaande overheidssteun, kunnen 
de EU-steun en de grensoverschrijdende 
partnerships de KMO-havens helpen om te 
overleven en vooruitgang te boeken in een 
wereldmarkt waar het vrije verkeer van 
kapitaal, mensen, goederen en diensten 
ervoor zorgen dat doeltreffendheid en 
connectiviteit de hoekstenen vormen van 
de economische groei.

de logistieke rol 
van de KMO-havens 
in de regio’s van 
het Kanaal en de 
zuidelijke Noordzee
In Noord-West Europa (NWE) vormt de zone 
van de 2 Zeeën die het Kanaal verbinden 
met de zuidelijke Noordzee, meer bepaald 
tussen Zuid-Oost Engeland, Noordwest-
Frankrijk, België en Nederland, een van de 
belangrijkste hotspots inzake maritieme 
activiteit die de Atlantische Oceaan 
verbindt met Duitsland en de Oostzee. 
Heel wat KMO-havens zijn hier belangrijke 
knooppunten binnen het logistieke netwerk 
van het Europese maritieme verkeer. 
Ze spelen een waardevolle logistieke en 
economische rol in hun regio’s of hebben 
het nodige potentieel om belangrijke 
schakels te worden binnen het 2 Zeeën 
transportsysteem.

Meerdere KMO-havens uit de regio van de 2 
Zeeën maken deel uit van de PAC2-cluster:
• De Haven van Oostende is een 

“groene” en multifunctionele haven voor 
maritiem transport over de korte afstand. 
De laatste jaren werd de haven door de 
Vlaamse regering erkend als hub van 
blauwe energie en voor zijn activiteiten 
binnen het maritiem EU-beleid op 
vlak van duurzame ontwikkeling en 
hernieuwbare energie (bv. Het offshore 
windmolenpark op Thornton Bank, de 
FlanSea golfenergiecentrale). De haven 
is een trefpunt van ondernemingen, 
start-ups en centra voor R&D in de 
energiesector (vb. Greenbridge, Energy 
Box, REBO, Power-Link). Er is ook een 
jachthaven, een vissershaven en de 
aangepaste maritieme infrastructuur 
voor het afhandelen van RoRo, cruises 
en projectcargo (zware en uitzonderlijke 
lasten).

“De benaming ‘KMO-haven’ mag niet 
enkel gebaseerd zijn op de omzet van 
de verhandelde trafiek. Als  volwaar-
dige partners dragen zij bij tot de 
economische ontwikkeling van hun 
regio. Ze hebben het echter hard te 
verduren omdat hun economische 
functie en rol binnen de logistieke 
ketting niet voor vol wordt aanzien. 
Ze  lijden eveneens onder een ge-
brek aan zichtbaarheid. Daarom 
kunnen samenwerkingsinitiatieven 
zoals PAC2, KMO-havens een plat-
form bieden waar ze kunnen ‘opval-
len’ en eensgezind hun stem  verh-
effen om hun toegevoegde waarde 
en doelstellingen kenbaar te maken.” 
(Wim Stubbe, Haven van Oostende)
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• De Haven van Ramsgate is de 
thuisbasis van de operationele 
en onderhoudsactiviteiten van de 
windmolenparken van Thanet en 
London Array. De ondernemingen die 
zich bezighouden met de bouw, het 
exploiteren en onderhouden van deze 
windmolenparken bevinden zich ook 
in de onmiddellijke nabijheid, wat het 
aanbod van de haven nog uitbreidt. Tot 
slot is er ook de Royal Harbour Marina 
bestemd voor vissers en pleziervaart.

• Ook al vertrekt er vanuit de Haven van 
Newhaven slechts een rechtstreekse 
ferryverbinding naar Dieppe, toch 
begint de haven een vitale rol te spelen 
in het economische leven van Sussex. 

Vanuit de haven vinden immers de 
activiteiten plaats voor het exploiteren 
en onderhouden van het windmolenpark 
van Rampion. Het EU masterplan 
dat mogelijk wordt gemaakt dankzij 
fondsen in het kader van PATCH vormt 
de kern van het beleid van Newhaven 
met het oog op het stimuleren van de 
haven en de stad. Het plan wil de ruimte 
identificeren en andere ondernemingen 
uit de bevoorradingsketen stimuleren 
om de regio te bevolken, en zo lokale 
werkgelegenheid te creëeren.

• De Haven van Zeebrugge is een 
moderne en veelzijdige haven met een 
belangrijk aandeel containerschepen en 
transport. De haven heeft zich door de 
jaren heen ontwikkeld van een zuiver 
transitpunt tot een logistiek platform 
van heel wat ondernemingen waarvan er 
130 aangesloten zijn bij de Association 
Port of Zeebrugge Interests (APZI). 
De havenzone omvat een veelheid aan 
activiteiten en kan beschouwd worden 
als een economische motor van de regio.

• De Haven van portsmouth wordt 
beschouwd als een specialist in de 
verwerking van grote hoeveelheden 

fruit en groente. Verder is er ook de 
import/export van motorvoertuigen, 
bouwmaterialen en zelfs containers met 
humanitaire hulp. Dit laat een andere, niet 
gekende kant zien van de KMO-havens 
die bijdragen tot onze maatschappij. 
De plannen van haveninfrastructuur en 
haventerreinen omvatten ondermeer 
een commercieel gebruik van gebouwen 
uit de Koude Oorlog die in onbruik zijn 
geraakt en aangewend kunnen worden 
als containerkades of kades voor 
cruiseschepen en zo op lange termijn 
werkgelegenheid kunnen scheppen in 
de sociaal meest achtergestelde delen 
van de stad.

• De Haven van calais en van 
dover maken deel uit van de meest 
actieve Kanaalcorridors voor wat 
betreft vracht- en passagiersvervoer. 
Beiden ontwikkelen grootschalige 
uitbreidingsplannen, zoals  het project 
Calais Port 2015, waarmee ze de 
logistieke bottlenecks willen beperken 
en de technische mogelijkheid willen 
bestuderen om een energiecentrum 
(Dover) te worden wat dan weer gunstig 
zou zijn voor de lokale economie.

• Zeeland Seaports (Vlissingen en 
Terneuzen) heeft een substantieel debiet 
van verschillende soorten goederen 
en verenigt meer dan 250 logistieke 
en industriële bedrijven in clusters. De 
haven speelt ook een belangrijke rol in 
de offshore sector, op vlak van opslag 
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en verschepen van onderdelen voor 
gasplatformen en van de bouw van 
windmolenparken op zee.

De activiteiten van de PAC2-havens 
liggen over het algemeen zeer uiteen. 
Ze verhandelen verschillende soorten 
goederen (dry bulk, liquid bulk, breakbulk, 
algemene cargogoederen en containers). 
Naast logistiek, bieden zij nog een reeks 
andere diensten aan, zoals visserij, 
loodswezen, cruises, ferries, havenbouw en 
recreatie, en voorzien in het havengebied 
ruimte voor regionale industrie als 
belangrijke bron van werkgelegenheid 
en steunpunt voor de lokale economie. 
Bovendien zijn hun recente investeringen 
in de energiesector rendabel gebleken 
door de komst van nieuwe kennis, 
opleidingen en arbeidsplaatsen.”

In Europa blijven de impact van regionale 
havens op de interregionale economische 
ontwikkeling, hun strategisch belang 
en hun sociaal-economische inbreng op 
globaal niveau, nog vaak miskend. De 
erkenning van deze troeven maakt echter 
een opmars dankzij het uitstekende 
werk geleverd door onderzoekers en 
specialisten die hebben kennisgemaakt 
met onze projecten.

Verschillende KMO-havens in de Europese 
Gemeenschap hebben jarenlang getracht 
om erkenning af te dwingen door tijdelijke 
(informele) consortiums op te richten. 
Door uitwissing van ideeën, informatie en 
beste praktijken konden ze gezamenlijk  
verschillende uitdagingen aangaan.

Deze samenwerking werd mogelijk gemaakt 
dankzij verschillende internationale en 
grensoverschrijdende projecten waarbij 
rechtstreeks gebruik werd gemaakt van 
steunmaatregelen afkomstig van diverse 
Europese subsidiëringsprogramma’s, of 

onrechtstreeks via opleidingscursussen 
die medegefinancierd worden door de EU:
• Interreg (projecten als FINESSE, 

IMPACTE, C2C, PATCH, CAMIS, FLIP, 
InTraDE, Yacht Valley, Port Integration, 
Weastflows);

• Kaderprogramma (SPHERE)
• Het Europese Leonardo-programma 

Een Leven Lang Leren (METPROM, 
maritieme opleiding, MarEng Plus).

deze initiatieven, inclusief de PAC2-cluster, 
hebben een inventaris gemaakt van de 
intra- en extra-portuaire uitdagingen 
die te maken hebben met uitbreiding, 
toegankelijkheid, investering in innovatie, 
management en opwaardering van de 
havencompetenties. Ze hebben ook een 
analyse gemaakt van de haventrafiek en 
een poging gedaan om de veranderingen 
in de logistieke rol van de KMO-havens 
doorheen de jaren in kaart te brengen.

De studie “Het economische belang van 
havens”, uitgewerkt door het Interreg 
IVB NWE IMPACTE project (Intermodal 
Port Access and Commodities Transport 
in Europe) vermeldt dat “heel wat soorten 
trafiek in de meeste Franse, Engelse 
en Belgische havens relatief makkelijk 
onderling kan worden overgeplaatst 
in functie van de economische noden. 
Op microniveau kan deze vaststelling  
verwarrend zijn omdat elke havenautoriteit 
en elk havenbedrijf de voorkeur geeft 
aan vaste internationale logistieke ketens 
die hen destijds werden toegewezen en 
gebonden zijn aan welbepaalde havens. De 
“vrije” haventrafiek vereist echter ook een 
flexibel transportnetwerk en een efficiënt 
en competitief havensysteem waarbij 
de structuur van de logistieke ketens en 
de keuze voor een welbepaalde haven 
zich vanuit doelmatigheidsoverwegingen 
opdringen.”

In het CAMIS rapport van het INTERREG 
IVA Frankrijk programma (Kanaal) – 
Engeland, getiteld “Kanaalgebied: een 
wereld binnen Europa”, wordt een grotere 
rol weggelegd voor de Kanaalhavens met 
het oog op het “tot stand brengen van 
een intermodale transfer ter verbetering 
van de spoorweg-/waterwegverbindingen, 
een heropleving van het Europese 
korteafstandstransport over zee binnen de 
reorganisatie van het havennetwerk.”

Hoe het havensysteem zich in de 
komende jaren zal kunnen aanpassen 
aan de vraag van de markt of de groei 
van nieuwe industriële sectoren, is 
voorlopig onduidelijk. Het is wel zo 
dat KMO-havens in doorgangregio’s 
met meerdere havens, waarde grotere 
havens de plak zwaaien, de zware taak 
toebedeeld krijgen om geloofwaardige 
langetermijnbusinessplannen voor te 
leggen en de nodige investeringen kunnen 
waarmaken ter bescherming en de 
bestendiging van de  logistieke functies.

De situatie is ingrijpend geëvolueerd 
sinds de publicatie van “The future of 
small and medium sized ports in Europe 
and a framework for re-engineering 
their basic processes” (George A. 
Giannopoulos en Katerina Papageorgiou, 
1999) naar aanleiding van het SPHERE-
project dat gecofinancierd werd door 
het vierde kaderprogramma. Toch 
is het geen verrassing dat sommige 
door de auteurs aangekaarte zwakke 
punten nog steeds actueel zijn: 
verouderde havenstructuur, uitrustingen, 
informatie- en communicatiesystemen; 
ontoereikende multimodale verbindingen 
en toegankelijkheid tot de andere 
transportnetwerken; institutionele 
beperkingen; gebrek aan expertise in 
bepaalde domeinen (bijv. marketing); 
weinig onderhandelingsslagkracht en 
beperkte mogelijkheden tot lobbying.

“De PAC2-partners zien dat de KMO-
havens in de 2 Zeeën-regio vandaag 
geconfronteerd worden met gelijkaardige 
uitdagingen: 
• beleid en reglementering;
• havenmanagement en -infrastructuur;
• havenontwikkeling;
• milieu;
• financiering en arbeidskrachten.

Het zou naïef zijn te denken dat de KMO-
havens samen in staat zijn om al deze 
uitdagingen het hoofd te bieden via 
gemeenschappelijke initiatieven, zowel 
in het kader van Europese projecten als 
via bi-/plurilaterale akkoorden zoals de 
samenwerkingsovereenkomsten. De ne-
gatieve krachten vinden hun oorsprong in:
• Het aanscherpen van de concurrentie, 

waarbij de zorg voor het behouden van 
vertrouwelijke informatie elementair is 
in de bedrijfsvoering

• De externe druk  (bijv. anti-Europese 

Terneuzen
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stemmingsmakerij verspreid door 
de media of eurosceptische politieke 
partijen, spanningen op het vlak van 
immigratie, bemoeienis van grote 
havens, enz.). 

Het is echter ook zo dat men competenties 
en middelen kan laten samensmelten om 
belangrijke schaalvoordelen te realiseren 
en extra knowhow te verwerven eens 
er gemeenschappelijke belangen en 
doelstellingen ontstaan. Maar hoe gaat dit 
in zijn werk? 

Kan grensover-
schrijdende samen-
werking bijdragen 
tot het creëren van 
een duurzame  
logistieke keten?

Het institutionele management- en 
werkingskader heeft een directe 
impact op de werking van een haven. 
De eigendomsvorm, autonomie en 
functie kunnen variëren naargelang hun 
eigenaar: publiek, privaat of trust. We 
kunnen dus stellen dat de manier waarop 
samenwerkingen tussen de KMO-havens 
worden aangepakt logischerwijze 
afhankelijk zullen zijn van verschilllende 
factoren: flexibiliteit en sterkte van 
de haven, (de)centralisatie van het 
managementsysteem, socioculturele 
context, sociaal-economisch 
krachtenveld, enz. 

Rekening houdend met hun beperkte 
middelen op een steeds verder 
doorgedreven competitieve globale 
markt, staan KMO-havens, 
veeleer dan grote havens, open 
voor grensoverschrijdende 
krachtenbundeling via drieledige 

constructies (academici, industrie en 
overheid), waardoor daadwerkelijke 
resultaten kunnen worden behaald. 
Daarom hebben de PAC2-havens ruimere 
partnerships kunnen aangaan met diverse 
sectoren verspreid over het 2 Zeeën 
hinterland om hun knowhow en expertise 
te kunnen uitbreiden, nieuwe synergieën 
te creëeren en de uitdagingen waarmee 
KMO-havens worden geconfronteerd 
onder de aandacht te brengen 

Om tegemoet te komen aan het probleem 
van de onderlinge samenwerking tussen 
havens moet men weten hoe en in welke 
specifieke domeinen dit mogelijk is. 
Het probleem van de operationele en 
infrastructurele verbondenheid werd 
door de PAC2-partners uitgekozen als 
gezamenlijk actieveld waar problemen 
geanalyseerd worden en indien mogelijk, 
synergiën opgezet worden. 

pac2 en 
grensoverschrijdende 
samenwerking

De strategische alliantie PAC2 (PATCH 
enC2C) is een voorbeeld dat aantoont hoe 
de KMO-havens hun extra sterktes kunnen 
aanwenden en hun gebrek aan middelen op 
een neutraal platform kunnen melden. deze 

samenwerking is sinds het prille begin 
gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

PAC2 werd begin 2014 opgericht door 
9 organisaties die deel uitmaken van 
zowel de openbare als private sector 
uit het zuidoosten van Groot-Brittannië 
(UK), de regio Nord-Pas-de-Calais (FR), 
de provincies West-Vlaanderen (B) en 
Zeeland (NL):
• AG Haven van Oostende (AGHO)
• Haven van Ramsgate - Thanet DC
• Internationale Haven van Portsmouth
• Haven van Calais - CCI Côte d’Opale 
• Haven van Zeebrugge (MBZ)
• Newhaven Port & Properties (NPP)
• POM West-Vlaanderen
• Dover Harbour Board (DHB)
• Zeeland Seaports. 

De volledig door het Interreg IVA 2 Zeeën 
programma gefinancierde cluster verenigt 
de projecten patcH (ports adapting 
to change), goed voor 9,1 m € en c2c 
(connect to compete) voor een bedrag 
van12,7 m € die respectievelijk in 2008 en 
2009 zijn van start gegaan en in 2011 en 
2012 werden voltooid.
Door havens als toegangspoort 
te gebruiken naar de Europese en 
internationale markten en te erkennen 
dat ze de  verbindende factor zijn 
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“Als een haven een leiderspositie 
bekleedt op het vlak van een bepaalde 
technologie en zijn expertise deelt 
met anderen, bespaart hij niet alleen 
“money” maar ook “time”, wat van 
fundamenteel belang is in modern 
havenmanagement.”
(Laurent Devulder, Haven van Calais)
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tussen landen, handelaars, producten en 
individuen heeft C2C zich voornamelijk 
toegespitst op de uitdagingen van de 
externe havenontwikkeling, met name:

• upgraden van de toegankelijkheid van 
de havens, via de zee en vanaf het 
vasteland;

• verbeteren van de verbinding tussen de 
havens en hun regio’s, ondernemingen 
en industrietakken.

PATCH daarentegen heeft zich 
geconcentreerd op de de uitdagingen van 
de intra-portuaire ontwikkeling met name:
• verbeteren van het havenmanagement;
• de nood aan vernieuwing en activering 

van de havenexploitatie
• inplannen en aanpassen van de 

strategieën aan de snel veranderende 
economische realiteit

De cluster is ontstaan vanuit het idee om 
de verschillende partners en projecten 
met elkaar te linken om hun best practices  
en ontwikkelingspotentieel te verspreiden 
en uit te bouwen. Zo heeft PAC2 verder 
geborduurd op de bevindingen van 
PATCH-C2C op het vlak van multimodale 
verbondenheid tussen de KMO-havens. 
Als einddoel wil men gezamenlijke 
follow-up activiteiten tot stand brengen 
die de havenstructuren en –operaties 
optimaliseren. PAC2 streeft eveneens naar 
een bredere zichtbaarheid en een sterker 
engagement vanwege de beleidsmakers 
en investeerders. 

Via workshops, vergaderingen en 
themadebatten met de stakeholders uit de 
verschillende sectoren heeft de cluster het 
licht geworpen op een aantal belangrijke 
aspecten die de KMO-havens linken aan 
de EU2020 strategie waar een slimme, 
duurzame en inclusieve groei een van de 
agendapunten is. De volgende onderdelen 
van de nota illustreren de verschillende 
conclusies vastgesteld door de PAC2-
partners na een nauwgezette analyse 
van de PATCH en C2C resultaten waarbij 
de evolutie van economische realiteit en 
de milieu- en transportcontext in acht 
worden genomen. Dankzij uitdagingen 
op het vlak van lage co²-uitstoot, 
innovatie, energie-efficiëntie en 
klimaatverandering hebben KMO-
havens de kans gekregen om hun 
tekortkomingen vast te stellen bij vorige 
projecten op het vlak van opkomende 
markttendenzen, nieuwe beleidslijnen en 
de vraag naar meer milieuvriendelijke/
duurzame procedures en infrastructuren 
in de havens. We stellen voor om enkele 
van de mogelijke oplossingen aangebracht 
door de cluster van naderbij bekijken.

duurzame en 
multimodale 
verbondenheid: 
hoe kunnen havens 
evolueren naar 
een low carbon 
economie

In de “Beslissing van de Raad voor het 
specifieke programma tot uitvoering 
van het kaderprogramma van Horizon 
2020” benadrukt de Europese Commissie 
de noodzaak om een Europees 
transportsysteem uit te werken, 
gekenmerkt wordt door een energie-
efficiëntie, dat milieu- en klimaatvriendelijk 
is, en veilig en consequent is voor de 
burgers, de economie en de maatschappij 
(COM(2011) 811 final). 

In “Low Carbon Transport: A Greener 
Future” (2009), voegt Lord Andrew Adonis, 
de voormalige Engelse staatssecretaris 
voor transport daar de volgende stelling 
aan toe: “Bouwen aan een groene 
toekomst houdt in dat reizen met een 
lage koolstofuitstoot een reële, haalbare 
en aantrekkelijke optie moet worden voor 
ondernemingen en burgers.”
Deze ambitieuze doelstelling vereist 
havens die kunnen omgaan met een 
hoge concentratie broeikasgassen (BKG)/
emissies:
• transport uit/naar het hinterland 

(containers en bulk);
• laden en lossen van machines;
• transport binnen de haven en 

verkeersopstoppingen;
• schepen in de havens;
• bouwactiviteiten in de havenzones (aan 

land en op zee).

De 28 EU-lidstaten hebben een specifieke 
unilaterale verbintenis aangegaan om 
de globale uitstoot van broeikasgassen 
tegen 2020 met 20 % terug te dringen 
ten opzichte van het niveau van 1990. 
Deze doelstelling gaat gepaard met een 
verhoging van 20% aan hernieuwbare 
energie en een stijging van 20% op het 
vlak van energie-efficiëntie. 

Het koolstofvrij maken van de havens 
door gebruik te maken van minder 
vervuilende transportmiddelen, 

De eindconferentie van het project 
“Connect to Compete” bracht C2C 
en PATCH partners samen.

Janez Potocnik, Europees Commis-
saris voor Milieu, op de PATCH stand 
tijdens de Groene Week in 2011
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meer ecologische havenuitrustingen 
en/of schonere brandstoffen vraagt 
niet alleen tijd, maar ook een 
mentaliteitsverandering en vooral 
financieringsmiddelen. Tegelijkertijd 
snoeien in de emissies en de kosten 
is een netelige kwestie die havens, en 
dan vooral de kleine en middelgrote, 
rechtstreeks treft. 

Daarenboven houdt de evolutie naar 
een low carbon economie niet alleen 
een inperking van de emissies in, maar 
vereist ze ook een energie-efficiëntie 
bij het streven naar een groen 
BBp. Daarom spelen  energieverbruik, 
energie met lage koolstofuitstoot en 
energierendement een belangrijke rol bij 
de bepaling van de koolstofvoetafdruk. 
Punten als energiemanagement en/of –
productie komen aan bod in hoofdstuk 2 
waar de activiteiten van de PAC2-cluster 
op dit domein worden toegelicht. 

Voorzien van duurzame 
toegangswegen tot de 
havens via de zee en het 
hinterland.

Een hoogwaardige infrastructuuris 
van onmiskenbaar belang voor de 
betrouwbaarheid van een performant 
transportsysteem: de transportcorridors 
vormen de slagaders van de nationale en 
internationale handel die import en export 
mogelijk maken. PAC2 heeft daarom de 
noodzaak aangekaart om de verbondenheid 
tussen de verschillende regio’s te 
optimaliseren door het duurzaam aspect 
van het vracht- en passagierstransport te 
verbeteren. Men moet aanvaarden dat de 
havens zich niet langer uitsluitend 
kunnen baseren op toelevering via 
de weg: het goederentransport mag 
niet langer geassocieerd worden met 
het beeld van vrachtwagenfiles.

Het wegtransport beperken en opteren 
voor meer duurzame transportmiddelen, 
zoals het spoor, de binnenvaart en het 
maritiem transport over kortere afstanden 
(Shortsea shipping), is een mogelijkheid om 
de koolstofuitstoot naar beneden te halen. 

Het spoor en de binnenvaart worden 
vooral geassocieerd met containers en 
bulkgoederen en bijgevolg met grote 
havens. Het maritieme transport over 
korte afstanden omvat zowel lo-lo (load on 

– load off) en ro-ro (roll on – roll off). Bij lo-
lo gaat het om een verticale verhandeling 
van de goederen voor het laden en lossen 
van de schepen met behulp van kranen 
of derricks. Ro-ro daarentegen impliceert 
een horizontale manier van lossen/laden 
van de vrachtwagens of trailers van en 
naar de ferryboten via laadbruggen. Ro-ro 
komt frequenter voor in KMO-havens.

De PAC2 havenregio’s vereisen zonder 
enige twijfel adequate multimodale 
verbindingen, zowel in als naar de 
havens, om de handelactiviteiten aan 
te trekken en te behouden. Deze zijn 
van levensbelang voor hun economisch 
concurrentievermogen en voorkomen 
dat de klanten wegtrekken naar beter 
toegankelijke plaatsen, wat een aanzienlijk 
banenverlies zou opleveren.

De KMO-havens moeten verbonden zijn 
met de markten in Europa en de hele 
wereld. Bij investeringen moet men 
rekening houden met: 
• de overzeese verbindingen en deze 

met het hinterland die essentieel 
zijn voor het ondersteunen van de 
klassieke activiteiten maar ook voor het 
ontwikkelen van nieuwe bedrijven waarin 
de havens zich kunnen diversifiëren om 
hun economisch potentieel ten volle tot 
ontwikkeling te brengen;

• de onderlinge afhankelijkheid van de 
havens en regio’s aan beide kanten van 
de zee (Kanaal en Noordzee); en

• de nood aan een grensoverschrijdende 
langetermijnplanning.

Zich baserend op de ervaringen van 
de KMO-havens met PATCH-C2C, de 
expertise van de grensoverschrijdende 
collega’s en met financiële hulp van 
de EU, hebben de pac2-partners 
rendabele engineeringstechnieken 
en oplossingen kunnen realiseren 
om de modale verspreiding te 
bevorderen door een verbetere 
off-dock infrastructuur voor alle 
transportmodi. Dankzij deze maatregel 
is het mogelijk gebleken de duurzame 
toegankelijkheid door te trekken naar 
de 2 Zeeën regio, maar kon ook het 
transportnetwerk aantrekkelijker en 
flexibeler gemaakt worden voor de 
ondernemingen, de researchcentra en 
gebouwen voor startende ondernemingen 
die zich in een havengebied of de nabije 
omgeving willen vestigen.

Via het C2C project:
• de afgeronde investering in 

rangeersporen in het oostelijke deel 
van de haven van Calais, waardoor 
treinen nieuwe voertuigen rechtstreeks 
van de productiesites kunnen lossen 
op de kaai waardoor de haven geschikt 
wordt voor het verhandelen van 
gecombineerd transport, hetgeen een 
optimalisering van de trafiek oplevert,

• het opheffen van een bottle-neck 
op een hoofdweg in Portsmouthin 
(via een omleiding van het maritiem 
werfverkeer, weg van het stadcentrum), 

• een aanlegplaats met verhoogde 
capaciteit in Zeebrugge die beter 
afgestemd is op het ontvangen van 
grotere schepen, 

• de verbetering van de toegang- 
en reconfiguratiestrategie van 
de haven om de stadsaangroei in 
Shoreham op te vangen,

• de bijdrage aan de bevordering 
van het spoortransport in Solent-
Midlands, een project van 70 m £ dat een 
indrukwekkende partnerschip tussen de 
openbare en privésector heeft tot stand 
gebracht en gezorgd heeft voor een 
upgrade van het spoornet in de haven 
van Southampton en de Victoriaanse 
spoorinfrastructuur in het hinterland 
richting Birmingham. Hierdoor kan 
men containers van 2,9 m (9’6”) hoog 
vervoeren . Het project heeft aan de 
PAC2 ingenieurs en managers praktische 
en makkelijk herhaalbare technische 
oplossingen aangereikt  waarmee ze 

C2C investereing in de oostelijke 
haven van Calais

C2C, reconversie van aanlegkaai  
in Zeebrugge
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hun infrastructuur kunnen aanpassen 
en bijdragen tot een meer evenwichtige 
modale verspreiding. 

Emissies beperken door 
te kiezen voor groenere 
transportmiddelen 
binnen de haven en 
milieuvriendelijk materieel

In een zeehaven is de productie van 
gevaarlijke emissies te wijten aan diverse 
factoren.

De “Carbon Footprinting for Ports - 
Guidance Document” (2010) van het World 
Ports Climate Initiative (WPCI) maakt het 
onderscheid tussen de mobiele verbruikers 
van brandstoffen of electriciteit en de 
vaste emissiebronnen: wegverkeer (auto’s, 
bestelwagen, vrachtwagers) die een haven 
doorkruisen om de ferry te halen, schepen 
die aanleggen in havens voor een langere 
periode, cargoverhandelingsinstallaties 
die niet geschikt zijn voor de openbare 
weg, verwarmingssystemen op 
brandstof, draagbare stroomgeneratoren 
of noodtoestellen, koel- of 
diepvriesinstallaties, enz. 

Duurzame cargoverhandelingstechnieken 
en grondondersteunend materiaal of 
ecologischer transport in de havens zijn 
oplossingen waarmee KMO-havens hun 
uitstoot kunnen begrenzen. Voorbeelden 
hiervan zijn hybride voertuigen en IAV’s 
(Intelligent Autonomous Vehicles), zoals 
het RobuTAINeR prototype dat gerealiseerd 
werd in het kader van het InTraDE project 
(gecofinancierd door het Interreg NWE 
programma) en uitgetest in de haven van 
Oostende, hoofdpartner van PAC2.

De vraag die zich meer dan ooit opwerpt 
is: beschikken KMO-havens over de nodige 
middelen? Met het oog op deze innovatieve 
keuzes is het aangewezen dat de KMO-
havens op regelmatige basis worden 
bijgestaan door hun regio of andere 
relevante openbare entiteiten, alsook door 
lokale ondernemingsorganisaties (bijv. de 
kamers van koophandel), via beurzen, 
B2B of andere vormen van engagement 
vanwege deze stakeholders. Door zelf 
concreet bedrijven te benaderen die 
als technologische pioniers beschouwd 
worden en nieuwe marktoplossingen 
aanbieden, door daadwerkelijk ontvankelijk 
te zijn voor ondernemerschap en innovatie 
kunnen de KMO-havens, vooral in tijden 
van crisis, bewijzen dat de commerciële 
en binnenlandse investeringen kunnen 
aangemoedigd worden via zeehavens.

Schonere brandstoffen 
voor een groenere 
transportindustrie en 
havens 

De KMO-havens moeten verschillende 
soorten schepen ontvangen: zeeschepen, 
ferries en cruiseschepen, vissersboten, 
baggerboten, petroleumtankers, 
sleepboten, offshore support vessels, 
vaartuigen van de kustwacht, militaire 
schepen, jachten en plezierboten.

Om een milieuvriendelijker en duurzaam 
maritiem vervoerssysteem te realiseren, 
is de Europese Commissie gestart met het 
opleggen van strenge normen die vandaag 
een serieuze uitdaging vormen voor de 
Europese havens en de transportindustrie. 
Vanaf 1 januari wordt de limiet voor 
zwaveluitstoot op 0,1%, vastgelegd 
door de Europese Zwavelrichtlijn 
2012/33/EU en de iMO (international 
maritime Organisation) MaRpOl 
Bijlage Vi. deze reglementering zal 
gevolgen hebben voor havens die 
binnen de SEca (Sulphur Emission 
control area) vallen, met name het 
Kanaal, de Noordzee en de Baltische 
Zee. 

Om deze doelstelling te halen, kunnen 
de schepen bevoorraad worden met 
alternatieve brandstoffen, zoals LNG, 
methaan, ethaan, Marine Gas Oil (MGO) 
of gebruik maken van methodes die 
zorgen voor een verlaagde zwaveluitstoot. 
Ze moeten daarvoor uitgerust zijn met 

gaszuiveringsinstallaties die de zwavel 
onttrekken aan de gasemissies.

Tijdens de twee workshops, die er 
gekomen zijn met steun van de experten 
van Brittany Ferrys en het Baltische PENTA 
project (m.n. de havens van Stockholm, 
Tallinn, Helsinki, Naantali en Turku) 
hebben de PAC2-partners de maatregelen 
bestudeerd die de KMO-havens en hun 
klanten kunnen nemen om de impact van 
dit beleid te temperen en de gevolgen 
voor de havens, in het bijzonder de KMO-
havens, te beperken. 

Hieronder de voornaamste uitdagingen die 
aan bod zijn gekomen: 
• alternatieve brandstoffen vereisen 

een aangepaste toeleveringsstructuur. 
De bevoorradingketen voor nieuwe 
brandstoffen en de rol van KMO-havens 
moet hierin worden bestudeerd;

• gaswassing door middel van 
zuiveringsapparatuur produceert 
een residu (slib) en afvalstoffen die 
gevaarlijke substanties bevatten, 
waarvan de havens zich op een correcte 
manier moeten kunnen ontdoen;

• er ontstaat een ernstige dreiging 
dat rederijen hun activiteiten zullen 
verplaatsen naar havens buiten de 
SECA-zone;

• er is concurrentievervalsing mogelijk 
met minder aan banden gelegde havens 
in het zuiden van Europa en de rest van 
de wereld;

• De richtlijn over het zwavelgehalte 
is enkel van toepassing op de 
emissies van schepen en geen aparte 
interpunctie inzake luchtvaart dat kan 
aanzien worden als een dicriminerende 
reglementering. 

 “De haven van Zeebrugge is een 
veelzijdig logistiek platform dat 
flexibel reageert op de noden van 
een continu veranderende markt. Om 
concurrentieel te blijven en het hoofd 
te bieden aan de  groeiende vraag 
naar technologische innovatie van 
onze klanten, gaat de haven steeds 
verder op zoek naar hoogwaardige 
uitrustingen door tevens een 
voordeel te halen uit gespecialiseerde 
grensoverschrijdende workshops.
(Patrick Van Cauwenberghe, Haven 
van Zeebrugge)
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Sommige PAC2-havens (bijv. Zeebrugge) 
hebben alvast gereageerd met de aanleg 
van een lNG-bunkerinstallatie als 
bunkerinstallatie. Anderen, zoals Calais, 
hebben zich vragen gesteld over het 
beheer van het zuiveringsafval. De 
haven van Portsmouth is op zoek naar 
de uitbreiding van een aanlegplaats om 
grotere vaartuigen te kunnen ontvangen 
(bijv. cruiseschepen) hetgeen dan weer kan 
leiden tot extra businessopportuniteiten 
en werkgelegenheid. 

Samenvattend: welke lessen kunnen 
we trekken uit PAC2? De wijzigingen 
ingegeven door de markt en handel 
vormen voor de KMO-havens een drijfveer 
om hun ontwikkelingsplannen regelmatig 
te herzien. Dat kan leiden tot het nemen 
van gunstige beslissingen en het maken 
van commerciële keuzes, zoals dat het 
geval is bij investeringen in hernieuwbare 
energie op zee. Wanneer de aanpassingen 
echter opgelegd worden door de 
regelgevende instanties in Brussel, zoals 
de zwavelrichtlijn, wordt het voor de KMO-
havens moeilijker om zich relatief snel in 
regel te stellen met de nieuwe normen en 
hun strategieën en/of infrastructuur aan te 
passen aan de nieuwe wetten.

Om de overgang naar een low carbon 
economie vlotter te laten verlopen, zijn 
de PAC2-partners het erover eens dat 
EU-subsidiëring meer dan wenselijk is 
om de havens, de havenbedrijven en de 
transportlijnen in dit proces bij te staan. 
Onder andere via de TEN-T (Trans-
European Transport Networks)  werden 
bepaalde aanmoedigingsmiddelen 
verleend aan eigenaars/operatoren die 
bereid zijn om meer milieuvriendelijke 
zeeschepen in te zetten en aan havens die 
hun infrastructuur willen aanpassen. Het 
blijft echter af te wachten welke andere 
financiële middelen er in de toekomst 
vrij komen voor KMO-havens, op basis 

waarvan ze zullen worden toegekend en 
in welke mate ze ertoe zullen bijdragen 
om de maritieme lijnen binnen de SECA-
zone te houden. 

“In hun overlevingsdrang stemmen havens hun operationele capaciteiten en hun business- 
en ontwikkelingsplannen af op de klantgerichte markt. Deze marktschommelingen 
zorgen vaak voor onverwachte perspectieven voor een haven, zoals het programma 
ter bevordering van hernieuwebare energie op zee, dat extra ademruimte biedt aan 
kleine havens waar de vissersvloten vervangen zijn door onderhoudstenders voor de 
windturbineparken. Nieuwe technieken die bijdragen tot vooruitgang op het vlak van 
snellere en goedkopere leveringen vinden vlot ingang. Havens met een eeuwenoude 
traditie hebben de zeilen zien verdwijnen om plaats te maken voor steenkool, dat op 
zijn beurt vervangen werd door stookolie. De havens wisten zich snel aan te passen 
aan de eisen van de markt. De nabije toekomst wordt gekenmerkt door een  gevoel 
van onzekerheid  onder meer vanwege de  zwavelrestricties die door externe instanties 
aan de scheepvaartindustrie worden gedicteerd die daar op haar beurt niet zo direct 
kan op reageren. De transportbedrijven die bereid zijn om te investeren in de vereiste 
technologie (in sommige gevallen met een meerkost van tientallen miljoenen Engelse 
ponden) zitten wel met deze buitengewoon hoge kosten  opgescheept daar waar  
concurrenten voordeel halen uit een foutieve conformiteitscontrole, of wanneer de boetes 
voor overtredingen relatief te laag zijn. Voor een haven waarvan de ferry-activiteiten 
van levensbelang zijn en die zich op 80 zeemijl bevindt van de dichtstbijzijnde Franse 
partner, terwijl de dichtste concurrent slechts 21 zeemijl van Frankrijk is verwijderd, 
zal de impact van SECA-normen 400% hoger zal zijn. Een goede monitoring van de 
klantenbehoeften en bereidheid tot anticiperen vormen momenteel de belangrijkste 
uitdagingen voor een goed management van de KMO-havens.” (Jeremy Clarke, Port 
international de Portsmouth)

“Een van de voornaamste 
doelstellingen van de regio Nord-Pas-
de-Calais is dit gebied uit te roepen 
tot de Europese hub voor transport en 
logistiek. De analyse van het logistieke 
systeem dat gecofinancierd werd 
door het C2C-project heeft enkele 
specifieke uitdagingen aan het licht 
gebracht (netwerken, dienstverlening, 
grondgebied, bestuur) die vandaag 
gebruikt worden om een operationele 
strategie uit te werken voor de 
ontwikkeling van competitieve en 
duurzame logistieke organisaties. 
De Conseil Régional, eigenaar van 
de havens van Calais en Boulogne, 
garandeert de duurzame ontwikkeling 
van de twee havens door te zorgen 
voor de nodige investeringen 
en vaardigheden. Dankzij de 
samenwerking met andere havens 
en regionale autoriteiten kunnen we 
de grensoverschrijdende uitdagingen 
beter evalueren, inzien hoe we oude 
installaties kunnen opwaarderen 
en onvoldoende renderende 
ruimtes beter kunnen uitbaten of 
congestieproblemen  aanpakken.” 
(Conseil Régional Nord-Pas de Calais)

“Zeevaartemissies door de verbrand-
ing van scheepsbrandstoffen met 
een hoog zwavelgehalte dragen bij 
aan luchtverontreiniging in de vorm 
van zwaveldioxide en deeltjes  die 
schadelijk zijn voor de menselijke ge-
zondheid en het milieu en bijdragen 
aan zuurdepositie. Zonder de in deze 
richtlijn vervatte maatregelen zouden 
de zeevaartemissies spoedig de uit-
stoot van alle landbronnen tezamen 
overtreffen”. (Richtlijn 2012/33/CE)

PAC2 workshop over de 
Zwavelrichtlijn
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HOOFDSTUK  2
Kleine en Middelgrote 

Ondernemende  

havens als hub voor 

slimme groei

Niet alleen grote maar ook KMO-havens zijn cruciaal voor de economie van hun regio. Ze hebben namelijk op verschillende manieren en 
niveaus een rechtstreeks (bijv. tewerkstelling, BBP, belastinginkomsten), onrechtstreeks (bijv. jobs en opdrachten in de toevoerketen) en 
afgeleid effect op de economie van de hele EU (bijv. jobs en opdrachten ter ondersteuning van de detailhandel en recreatiesector, door 
mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor een haven werken). Bovendien werken ze als katalysators en creëren ze een overloop-/
multiplicatoreffect (bijv. door andere industrieën te voeden). De globale havenindustrie draagt met andere woorden aanzienlijk bij tot 
de welvaart van een regio en het zijn zeker niet alleen de wereldhavens voor internationale handel, de uitgestrekte havens of de havens 
die grote volumes aan goederen/passagiers verwerken, die hiertoe bijdragen.

innovatie in 
KMO-havens ten 
dienste van nieuwe 
industrieën 

De EU2020-strategie heeft 7 
“vlaggenschipinitiatieven” geïdentificeerd 
die de juiste omstandigheden moeten 
creëren om slimme, duurzame en 
inclusieve groei mogelijk te maken. 
Vooral de initiatieven ‘Innovatie Unie’ en 
‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’ zijn 
relevant voor de agenda van de havens. 
Met name innovatie wordt beschouwd als 
de belangrijkste motor voor economische 
groei en dit zowel op het vlak van 
producten, processen, marketing als van 
organisatie.

Hoe houdt dit alles nu verband met KMO-
havens? Daarvoor moeten we kijken naar 
de volgende EU2020-doelstellingen:

• 20% (of zelfs 30% indien de 
omstandigheden dit toelaten) minder 
broeikasgassen in vergelijking met 1990

• 20% energie uit hernieuwbare bronnen
• 20% efficiënter energieverbruik.

Zoals erkend door het PATCH-project en 
later door de PAC2-cluster, moeten KMO-
havens - om bij te dragen tot het behalen 
van deze doelstellingen en het bereiken 
van ‘slimme groei’ - zich aanpassen aan 
nieuwe beleidsnormen, markttendensen 
en milieuomstandigheden door hun 
strategieën, beheer, operaties en 
infrastructuur voortdurend bij te sturen.

In de afgelopen jaren zagen de 
havenautoriteiten in dat ze van koers 
moesten veranderen en zich niet alleen op 
hun activiteiten als haven mochten blijven 
concentreren. Vandaag de dag zien havens 
zichzelf dan ook als belangrijke spelers 
voor hun lokale industrieën. Daarom 
proberen ze een slim beleid te voeren en 

hun economische en ecologische impact in 
evenwicht te brengen.

Zo zijn KMO-havens doorheen Europa 
op verschillende manieren beginnen 
reageren op de veranderingen in hun 
actieveld, waarbij ze tevens proberen 
minder afhankelijk te worden van de 
industrie of handel uit hun hinterland. 
Verscheidene KMO-havens overwogen de 
volgende opties:
• aantrekken van de (hernieuwbare) 

energiesector en dienst doen als 
productiecentrum, centrale, of 
supportsite voor de exploitatie en 
het onderhoud van offshore/onshore 
installaties voor wind-, golf- en 
getijdenenergie;

• uitbreiden van hun activiteiten (bijv. 
zeeboerderijen, ook gekoppeld aan 
windparken);

• invoeren van technologische 
oplossingen om communicatie en 
vervoer binnen de haven doeltreffender 
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te maken en zo klanten tijd te besparen 
of hun activiteiten te stroomlijnen;

• plannen van ontwikkelingsprojecten 
en clusters van onderzoekscentra, 
bedrijvenparken, ondernemingen en 
logistieke investeringen met de haven 
als epicentrum.

Bij het analyseren van de uitdagingen voor 
de KMO-havens in C2C en PATCH, zagen 
de PAC2-partners in dat ze, om innovatie 
mogelijk te maken, een basiskader moeten 
uitbouwen: KMO-havens moeten 
nieuwe technologieën invoeren zowel 
op het vlak van infrastructuur als 
inzake management, nieuwe diensten 
aanbieden en hun strategische 
planprocessen moderniseren. Ze 
moeten zich in grote mate koppelen aan 
lokale en internationale netwerken en 
evenementen en zich openstellen voor 
externe ideeën en feedback. Dat zal de kans 
op innovatie - te combineren met bestaand 
eigen potentieel - en de aantrekkingskracht 
voor externe bedrijven vergroten. Het kan 
de haven bovendien helpen het hoofd te 
bieden aan een dalende conjunctuur.

de duale uitdaging waarvoor pac2-
havens staan om deze veelbelovende 
mogelijkheden om te zetten in realiteit 
ondanks het tekort aan middelen, 
is enorm. Grensoverschrijdende 
samenwerking heeft echter 
aangetoond een toegevoegde waarde 
te kunnen bieden op dit vlak, door 
kennis over vernieuwende financiële 
instrumenten en innovatieve 
technologische oplossingen te delen. 
tijdens de samenwerkingsperiode, 
spoorde coöperatie aan tot samen 
werken en zorgde ze voor minder 
dubbele inspanningen en een 
optimale aanwending van menselijk 
en financieel kapitaal. Dat heeft 
misschien niet tot een spectaculaire make-
over van de havens of tot baanbrekende 
verbeteringen geleid, maar wel tot 
verschillende lovenswaardige, solide 
resultaten.

investeren in innovatieve 
technologieën

De mogelijkheden tot innovatie 
beginnen al bij de meest fundamentele 
havenactiviteiten zoals baggerwerken, 
een steeds terugkerende job die tot het 
standaard takenpakket van alle KMO-
havens behoort. De methodes daarvoor 

en het hergebruik van sediment in de 
Kanaalzone, werden geanalyseerd door het 
Frans-Engelse Kanaalprogramma van het 
SETARMS-project van Interreg dat kennis 
uitwisselde met PATCH. PATCH zelf hield 
een workshop over baggeren in Vlissingen 
waardoor de haven van Ramsgate een meer 
rendabele oplossing vond voor zijn haven 
(met name waterinjectie baggeren of 
WID). Zo werd eens te meer bewezen dat 
grensoverschrijdende samenwerking een 
onmiddellijk en zichtbaar positief effect 
kan hebben. 

Waterinjectie baggerschepen kunnen 
ideaal zijn voor KMO-havens omwille van 
hun grote wendbaarheid en het feit dat ze 
erg dicht bij de oevers en kademuren kunnen 
baggeren. De Internationale Vereniging 
Baggerbedrijven (IADC) zegt: “Over het 
algemeen kunnen we stellen: hoe groter 
het havenproject, hoe rendabeler het 
gebruik van traditionele baggertechnieken 
zoals sleephopperzuigers en cutterzuigers. 
Voor het regelmatige onderhoud van 
kleinere havens, kan de waterinjectie 
baggertechniek een effectieve, rendabele 
en milieuvriendelijke oplossing zijn” (Facts 
About, nr. 01/2013).

De toepassing van de WID-technologie 
- waarmee havens gebaggerd kunnen 
worden zonder structuren te hoeven 
ontmantelen en waarmee dus tijd en geld 
gewonnen wordt - door de haven van 
Ramsgate is een goed voorbeeld van hoe 
PAC2-partners door samen te werken, 
met beperkte menselijke en financiële 
inspanningen tot een uiterst succesvol 
resultaat konden komen.
Ook het succesvolle netwerkevenement 
´Eco-innovation in the channel ports´ 
aan boord van de Spirit of France tijdens 
een overtocht tussen Calais en Dover, 
toonde aan hoe vruchtbaar uitwisselingen 

kunnen zijn wanneer havens die banden 
hebben met elkaar, samenwerken. Het 
evenement was niet alleen nuttig om meer 
te weten te komen over de innovaties 
die de havenlogistiek verbeteren maar 
bracht ook een breed spectrum aan eco-
innovatieve bedrijven samen waarvan 
sommige de ferry verlieten met concrete 
zakelijke voorstellen en interessante 
contacten.

Aanpassen én diversifiëren 
van havenactiviteiten

Dankzij hun grootte en opzet, zijn KMO-
havens meestal flexibeler dan grotere 
havens. Daarom kunnen ze bepaalde 
onderdelen van hun strategieën en 
activiteiten gemakkelijker aanpassen aan 
de veranderende eisen van de markt. 
Zo kunnen ze bijvoorbeeld investeren in 
nieuwe, groeiende sectoren en/of zich 
specialiseren in een specifieke niche.

Het zou echter naïef zijn om te denken dat 
de realisatie hiervan in KMO-havens snel 
en moeiteloos verloopt. Een dergelijke 
beslissing kan, eens genomen, immers 
vergaande onsite gevolgen hebben en 
uitdagingen met zich meebrengen op het 
vlak van financiën, werking, capaciteit, 
faciliteiten, uitrusting en vaardigheden, 
afhankelijk van de rol die de haven kiest 
of weggelegd is (import-/exporthaven, 
haven voor exploitatie & onderhoud, 
constructiehaven, productiehaven, haven 
voor blauwe energie).

Het is ook niet ondenkbeeldig dat het 
personeel initieel over onvoldoende kennis 
beschikt van de technische vereisten van 
de nieuwe sector, waardoor ondersteuning 
door externe specialisten noodzakelijk is. 
Maar het is ook zo dat een haven -met 
haar managers, ingenieurs maar ook 
zeelui, vissers en navigatieofficieren- 
een schat aan interne kennis en 
professionele vaardigheden herbergt 
die vaak niet volledig zichtbaar zijn 
of erkend worden niettegenstaande 
hun waarde. KMO-havens hebben meer 
te bieden dan wat vele bedrijven denken 
of zien. 

Zoals het voorbeeld van de PAC2-
havenpartners aantoont, zijn de kennis 
over de zee en de ervaring (en 
mogelijkheid om deze te delen) van 
kapiteins en waterbouwkundige 
ingenieurs, een belangrijke en 

“Vrijuit kunnen praten met partners 
van het vasteland maar ook met 
andere havens waarmee wij niet 
direct een relatie hebben, was 
ontzettend nuttig en vruchtbaar. 
Dankzij de workshop van Zeeland 
Seaports ontdekten we een 
nieuwe, goedkopere Nederlandse 
baggertechniek: waterinjectie. 
Sindsdien passen we deze techniek 
toe in Ramsgate.”
(Robert Brown, haven van Ramsgate)
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kostbare bron van informatie voor 
KMO-havens die niet verloren mag 
gaan. Ze kan namelijk nuttig zijn 
voor de nieuwe industrieën die zich 
in de haven vestigen en activiteiten 
in de haven en het water met zich 
meebrengen. Want wie weet er meer 
over de wind, getijden, golven en 
stromingen in een haven? Kunnen de 
kennis en de immateriële rijkdommen van 
de medewerkers van KMO-havens op een 
andere, niet-traditionele manier gebruikt 
worden (bijv. door ontwikkelaars van 
blauwe energie) en hoe?

Dat is een open vraag waarop de vele 
antwoorden met de tijd duidelijk zullen 
worden in het licht van de vestiging van de 
opkomende maritieme industrieën (bijv. 
golf en getijden) en de aanpassing van 
havens aan deze of andere marktscenario’s. 
Het staat wel al vast dat meerdere EU-
havens inmiddels al begonnen zijn met 
het diversifiëren van hun diensten en het 
optimaliseren van hun middelen zodat ze 
dienst kunnen doen voor verschillende 
doelmarkten - iets dat niet onopgemerkt 
is gebleven tijdens de ondersteunende 
activiteiten die de Europese Commissie 
uitvoerde ter voorbereiding van de EU-
strategie voor “blauwe groei” in 2012.

Dankzij PATCH werden innovatieve 
aanpassingen van de haveninfrastructuur, 
met het oog op nieuwe toepassingen, 
mogelijk gemaakt in Oostende en 
Ramsgate, havens die projecten voor de 
installatie, de exploitatie en het onderhoud 
van offshore windparken toegewezen 
kregen. Zo is er een zwaarlastkade 
gebouwd en een ponton op maat van 
de werkboten voor de windparken 
geïnstalleerd. De grensoverschrijdende 
uitwisselingen en bilaterale vergaderingen 
van hun directie- en technisch personeel 
zorgden ervoor dat de medewerkers een 
beter inzicht kregen in de noden van de 
industrie en dat ze extra vaardigheden 
konden verwerven om aan hun palmares 
toe te voegen. Ze konden hun ervaringen 
vergelijken en elkaar helpen in een 
domein dat voor hen gloednieuw was. 
Hun knowhow werd later ter beschikking 
gesteld van Newhaven Port and Properties 
toen deze haven geselecteerd werd als 
exploitatie- & onderhoudssite voor het 
Rampion offshore windpark. Zo werd 
aangetoond hoe KMO-havens elkaar 
daadwerkelijk kunnen helpen zonder hun 

eigen positie in gevaar te brengen.
De waarde van deze samenwerking werd 
erkend door het rapport aangevraagd 
door DG-MARE: ´Blue Growth. Scenarios 
and drivers for Sustainable Growth from 
the Oceans, Seas and Coastś  (Blauwe 
groei. Scenario’s en aandrijfmechanismen 
voor duurzame groei vanuit de oceaan, 
zee en kust’ Ecorys, Deltares en 
Oceanic Développement, 2012) dat 
PATCH aanbeveelt als “een opmerkelijk 
mechanisme om synergieën tussen 
regionale havens te stimuleren.” 

In navolging van het voorbeeld van 
Ramsgate, Oostende en Newhaven, 
bekijkt nu ook het havenbestuur van 
Dover hoe ze via PAC2 een energiecentrum 
kunnen worden. Op dit moment voeren ze 
overigens al testen uit met betrekking tot 
getijdenenergie in het Pro-Tide project 
onder het Interreg IVB NWE Programma. 

Zoals PATCH met zijn energiegerelateerde 
best practices aantoonde, zijn professionele 
ontwikkeling en directe inkomsten niet 
de enige tastbare resultaten van het 
diversifiëren van havenactiviteiten. De 
vestiging van een breed gamma aan 
industrieën en nevensectoren rond een 
haven, kan namelijk multiplicatoreffecten 
veroorzaken. We kunnen gerust stellen dat 
handel tot meer handel , meer jobs en een 
grotere groei in een regio leidt. In Oostende 
en Ramsgate hebben de reusachtige 
turbines en wieken, die duidelijk 
zichtbaar zijn vanaf de kustlijn, 

veel meer met zich meegebracht 
dan een interessant uitzicht. De 
regio’s gonzen nu van de bedrijvigheid: 
werkboten, gespecialiseerde bemanning 
voor de windparken, nieuwe gebouwen 
voor de voortdurende exploitatie- 
& onderhoudswerkzaamheden, 
deskundigen, activiteiten van 
onderaannemers, enz. Beleidssteun, 
fondsen en adequaat, professioneel 
opgeleide werkkrachten zijn echter 
essentiële vereisten om het havens 
mogelijk te maken te investeren in nieuwe 
zakelijke sectoren en zo KMO-havens en 
hun regio’s te laten floreren.

Energiezuinigheid 
in KMO-havens

Om energie te kunnen besparen, moeten 
KMO-havens eerst inzicht hebben in:
• hun bestaande energie-infrastructuur 

en -gebruik (activiteiten en faciliteiten, 
uitrusting en voertuigen van havens en 
havengebruikers);

• de toekomstige energievraag; en
• de mogelijkheden op het land (bijv. 

onshore windparken) en op zee (bijv. 
offshore opwekken van wind-, golf, 
getijdenenergie) die potentieel een 
aanzienlijke hoeveelheid energie kunnen 
besparen binnen een definieerbare 
terugverdienperiode.

Dankzij de resultaten van het PATCH-
project, konden de PAC2-partners zich 
vertrouwd maken met de veelzijdige 
aspecten van energiezuinigheid voor 
KMO-havens. We denken hierbij aan 
duurzame havengebouwen en 

Nieuw ponton in Ramsgate voor de 
offshore Thanet & London Arrey 
windparken

Zwaarlastkade in Oostende voor de 
offshore energie-industrie

(in verband met het PATCH-project) 
“...werd een samenwerkingsverband 
uitgebouwd tussen professionals 
uit het VK, Frankrijk, België en 
Nederland om niet alleen innovatie 
en demonstratie aan te sporen op 
het vlak van energiezuinigheid, afval, 
slimme metersystemen, kleinschalige 
hernieuwbare energiesystemen en 
kinetische energieopwekking maar 
ook om intelligente informatie aan 
reizigers en vervoerders te promoten, 
met als doel emissies en kosten te 
beperken.”
(´Blue Growth rapport´, DG-MARE)
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-uitrustingen, energie-audits 
en slimme metersystemen, een 
gecombineerd gebruik van leidingen voor 
‘energie uit afval’-projecten in havens en 
‘circulaire economie’ - de focus van de 
Groene Week van de Europese Commissie 
in 2014.

investeren in 
energiezuinigheid

Een van de mogelijke onderdelen van 
de energiebesparende programma’s van 
KMO-havens, bestaat uit betaalbare, 
innovatieve technologieën voor 
verkeersbeheer en -monitoring. Zo 
installeerde de haven van Calais binnen 
PATCH bijvoorbeeld elektronische 
verkeersborden en regelbare 
informatiepanelen van de 
nieuwe generatie - die op zonne-
energie werken - op de ringweg die 
toegang geeft tot de haven en haar 
omgeving, maar ook systemen die de 
verkeersstroom beheren en een betere 
toegankelijkheid, informatieverlening 
aan klanten, veiligheid en minder 
opstoppingen kunnen garanderen 
waardoor ze haar koolstofvoetafdruk 
verkleinde. De CCI Côte d’Opale, die 
de haven bestuurt, voerde ook een 
studie en R&D uit over hernieuwbare 
en alternatieve energietechnologieën 
(kinetische drempels, getijden/
golfenergie, zonne-energie, energie 
uit afval). In het partnerschap was er 
veel belangstelling voor het rapport, dat 
ook vragen deed rijzen in verband met 
de haalbaarheid van deze oplossingen en 
hun toepassingsgebieden.

Wanneer energieproductie een te moeilijke 
oefening is, kunnen simpele aanpassingen 
of kleinschalige demonstratiemodellen 
voor directe en snellere resultaten op 
het vlak van energiezuinigheid zorgen. 
De internationale haven van Portsmouth 
zette tijdens het PAC2-evenement rond 
capaciteitsopbouw bijvoorbeeld uiteen 
hoe ze de bestaande schijnwerpers aan 
de ferryhaven verving door energiezuinige 
ledlampen, om tot een indrukwekkende 
energiebesparing van 70% te komen. 
Zo gaven ze de andere KMO-havens een 
praktisch voorbeeld van hoe kleinschalige 
investeringen in moderne technologieën 
een groot effect kunnen hebben op de 
efficiëntie van hun activiteiten.

Zeeland Seaports implementeerde dan 
weer een grootschaliger project via 
PATCH, onder de slogan “One companý s 
waste can become another’s raw material” 
(wat voor één bedrijf afval is, kan voor 
een ander grondstof worden). In het 
zogeheten Multi Utility provider 
(MUP) project wordt een ruimtelijke 
strook bestemd voor een uitgebreid, 
uniform netwerk van ondergrondse 
leidingen - binnen een veilige en duidelijk 
afgebakende zone - om de duurzaamheid 
van de industrie in de kanaalzone Gent–
Terneuzen te ondersteunen. Het systeem 
is gebaseerd op de uitwisseling van 
commodity’s en afvalproducten (CO2, 
warmte, gas, biodiesel, water, elektriciteit, 
organisch afval) tussen bedrijven via een 
ondergronds leidingtracé. 

Zeeland Seaports stelde het concept 
en de functionaliteit, voordelen en 
betrouwbaarheid van de unieke MUP-
infrastructuur voor aan haar collega’s 
uit België, Frankrijk en het VK en legde 
uit hoe dit innovatieve systeem met zijn 
duurzame gebruik en hergebruik van 
afvalstromen, kan helpen om de uitstoot 
van koolstofdioxide te verminderen en 
energiezuiniger te worden. Ook het 
Smart Delta Resources platform past 
dit concept toe om de positie van de 
aanwezige chemische industrie wat betreft 
energieverbruik en grondstoffenschaarste 
te verbeteren.

Dergelijke PAC2-maatregelen voor “Hogere 
en aangehouden hulpbronefficiëntie” 
zijn in lijn met de aanbevelingen van de 
Europese Commissie in ́ Naar een circulaire 
economie: Een afvalvrij programma voor 
Europa’ (COM/2014/0398 final).

Grensoverschrijdende 
uitwisselingen over 
hernieuwbare energie & 
energiezuinigheid

Dankzij PAC2 werd er al veel kennis 
vergaard, vooral op het vlak van energie. 
Ook elektrificatie kwam aan bod. Met haar 
voordelen en besparingen blijkt het een 
haalbare optie te zijn voor bepaalde KMO-
havens. Op basis van een studie over het 
gebruik van walstroom door de haven van 
Calais, zag de haven van Zeebrugge dat ook 
voor hen nog interessante toepassingen 
mogelijk waren voor deze technologie. 
Walstroom of Alternative Maritime 
Power (AMP) betekent eenvoudigweg dat 
schepen gebruik maken van het nationale 
elektriciteitsnet via een walvoeding en 
landaansluiting. Dankzij dit proces, en 
door de motoren van aangemeerde 
schepen uit te schakelen, kunnen de 
emissies in havengebieden gereduceerd 
worden. Alweer een voorbeeld van hoe 
grensoverschrijdende kennisuitwisseling 
binnen PAC2 interessante opportuniteiten 
aan het licht brengt voor KMO-havens. Het 
gebruik ervan mag echter niet gereguleerd 
worden. Ook ESPO (European Sea Ports 
Organisation) en FEPORT (Federation 
of European Private Port Operators) 
zijn duidelijk tegen het invoeren van 
wettelijk verplichtingen voor havens in 
verband met het aanbieden van deze 
technologie omdat het geen “one-size-
fits-all” oplossing is (́ Gemeenschappelijk 
document van ESPO en FEPORT over hun 
standpunt betreffende de voorgestelde 
richtlijn voor de uitrol van infrastructuur 
voor alternatieve brandstoffeń , 2014). 

Multi Utility Provider concept in de 
kanaalzone Vlissingen-Gent

“Bedrijven zijn essentieel voor de 
economie van een regio en met 
name voor de groei van KMO-
havens. Het MUP-project dat 
bedrijven in de kanaalzone Vlissingen-
Gent verbindt, zorgt voor betere 
vestigingsomstandigheden voor 
nieuwe bedrijven en toont hoe de 
integratie van ondernemingen en 
havens een regio niet alleen efficiënter 
maar ook aantrekkelijker kan maken 
en meer concurrentiekracht kan 
geven. Multi Utility Providing is de 
ruggengraat van de toekomst voor 
duurzame havenontwikkeling en 
grensoverschrijdende samenwerking.”
(Dick Engelhardt, Zeeland Seaports)
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Havens en het efficiënt 
gebruik van middelen

Een schoolvoorbeeld van het 
bewerkstelligen van een kleinere 
koolstofvoetafdruk en grotere 
energiezuinigheid aan de hand van 
milieuvriendelijke technologieën, is het 
nieuwe terminalgebouw in de haven van 
Portsmouth, gebouwd in 2010-2011 voor 
een kostprijs van 16,8 miljoen pond. De 
financiële hulp waarvoor PATCH zorgde, 
hielp enkele van de innovatieve elementen 
van het gebouw te bekostigen, zoals:
• de windvangers op het dak die 

de voornamelijk uit het zuidwesten 
komende wind gebruiken om voor 
natuurlijke ventilatie te zorgen;

• een warmtepompsysteem op basis 
van zeewater -uniek in het VK- dat de 
thermische energie uit de zee gebruikt 
om het gebouw te verwarmen en te 
koelen.

In het licht van PAC2, wil de haven van 
Dover onderzoeken hoe ze de verschillende 
bronnen voor energieopwekking kunnen 
koppelen zodat ze samenwerken als een 
coherent geheel dat kan inspelen op de 
vraag. Daarnaast heeft de haven ook 
belangstelling om te bepalen welk effect 
extra opgewekte energie op het plaatselijke 
elektriciteitsnetwerk heeft en of er een 
upgrade van de bestaande aansluiting 
nodig is om de extra energiestroom aan 
te kunnen.

Optimalisatie van 
haveninfrastructuur 
als antwoord op 
klimaatverandering 

Er wordt verwacht dat de verandering van 
het klimaat talloze gevolgen zal hebben 
voor havens, hun steden en ermee 
samenhangende vervoersnetwerken. 
Toch beschouwen vele KMO-havens 
aanpassingen aan de haven in het licht 
van de klimaatverandering niet als een 
prioriteit.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de 
meer voorspelbare effecten ervan en 
om te achterhalen hoe ze veerkrachtiger 
kunnen worden door kwalitatieve 
evaluaties en kwantitatieve operationele 
beslissingen, hebben sommige PAC2-
havenpartners dit delicate onderwerp al in 
hun ontwikkelingsstrategieën opgenomen 
en er ook reeds bilaterale gesprekken 
over gevoerd.

Er werd vastgesteld dat het allicht vrij 
ernstige voelbare gevolgen zal hebben voor 
hun infrastructuur en installaties. Daarnaast 
brengt het waarschijnlijk ook aanmerkelijke 
saneringskosten met zich mee en zal het 
wellicht milieuschade en economische 
achteruitgang met sociale achterstand 
veroorzaken. Verder zal het natuurlijk 
ook langetermijngevolgen hebben op 
de levenskwaliteit van de mensen die in 
havensteden wonen en werken. 

Ook de indirecte effecten mogen niet over 
het hoofd gezien worden. Het stadsbestuur 
van Portsmouth en de Hampshire Climate 
Change Commission merkten op dat de 
klimaatverandering mogelijk negatieve 
gevolgen zal hebben voor bepaalde 
ladingen die de haven aandoen. Zo kan 
bijvoorbeeld een stijging van het aantal 
krachtige stormen in de Caraïben, nefast 
zijn voor de bananenoogst daar met dus 
ook een potentieel nadelige invloed op 
de bananenhandel met Portsmouth (́ An 
overview of the impacts and opportunities 
of a changing climate to the City’s 
economic wellbeinǵ , 2007).

KMO-havens moeten daarom gesprekken 
aangaan met verschillende betrokken 
partijen om het probleem beter te 
doorgronden en de gepaste maatregelen 
te nemen om er het hoofd aan te kunnen 
bieden. Tijdens de vergadering Ćlimate 
Change Impacts and Adaptation: A 
Challenge for Global Portś , georganiseerd 
door de VN-conferentie voor handel 
en ontwikkeling (UNCTAD) in Genève 
in 2011, werd een constante dialoog 
tussen alle betrokken belanghebbenden 
(academische wereld, havenautoriteiten, 
milieugroeperingen, beleidsmakers, 
transportsector, verzekeringssector, 
financiële en leningverstrekkende 
instellingen) aanbevolen om de kloof 
tussen wetenschap en beleid te dichten 
en zich bewuster voor te bereiden op de 
toekomst.

Aanpassingsstrategieën

Hoewel het Kanaal en de zuidelijke Noordzee 
normaal gezien niet blootgesteld zijn aan 
extreme weersomstandigheden (zoals 
orkanen, tsunami’s, enz.) zagen we er in de 
afgelopen winter meer en meer uitzonderlijk 
hevige stormen. Felle regen, harde wind en 
hoge golven veroorzaakten op verschillende 
plaatsen overstromingen, kustschade 
en zelfs de tijdelijke onderbreking van 
havenactiviteiten. Dat was in februari 
2014 bijvoorbeeld het geval in Dover waar 
de haven ‘s nachts gesloten werd. Als 
langetermijnantwoord hierop besloot het 
management om ook de omstandigheden 
van stormvloeden in het trainingsprogramma 
op te nemen, zoals gerapporteerd in 
´Monitoring the impacts of severe weather 
- SWIMS Event Summary Report for Kent & 
Medway Winter 2013 -14́  (Monitoren van de 
impact van extreem weer). 

Nieuw terminalgebouw in Portsmouth

“Havens zijn een hub voor een 
verscheidenheid aan goederen 
en diensten met betrekking tot 
verwerking, productie, transport, 
opslag en mensen. Al deze activiteiten 
vereisen energie. Daarom zijn ze vaak 
de grootste energieconsument uit 
de omgeving. Dat betekent dat de 
hinterlandinfrastructuur niet alleen 
voor het transport van voertuigen en 
goederen moet dienen maar dikwijls 
ook in grote mate voor het vervoeren 
van elektriciteit. Het is belangrijk dat 
havens hun individuele ervaringen op 
dit vlak onderzoeken en vergelijken 
om energiezuinige oplossingen te 
ontwikkelen.” 
(Vicky Jago, havenbestuur Dover)
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PATCH co-financierde het masterplan 
voor de haven van Newhaven

Natuurrampen kunnen voorkomen in de 2 
zeeën-regio. De stijging van de zeespiegel 
omwille van de klimaatverandering en de 
verhoogde kans op kustoverstromingen 
mogen niet onderschat worden volgens de 
publicatie ´Rising sea levels in the English 
Channel 1900 to 2100 ,́ Ivan Haig, Robert 
Nicholls en Neil Wells, 2010.

Het CHARM-project, mede gefinancierd 
door het Interreg IVA Frans-Engelse 
Kanaalprogramma, heeft aangetoond 
dat de klimaatverandering reeds een 
redelijk grote impact heeft gehad op 
het onderwaterleven en de verdeling 
van visbestanden en dus ook op de 
visindustrie.

Hoewel het geen hoofdthema was, 
zijn de PAC2-partners het erover eens 
dat kleine en middelgrote vissers- en 
commerciële havens over het algemeen 
meer aandacht moeten besteden aan de 
klimaatverandering. Ze moeten nauwgezet 
voorzien in plannen voor de middellange 
tot lange termijn met onder andere 
risicobeoordelingen, technische analyses 
en richtlijnen voor de aanpassing van 
hun haven aan het klimaat. Op kortere 
termijn moeten ze zorgen voor fysieke 
aanpassingen en technische projecten.

De haven van Newhaven deed dat reeds 
in het door PATCH mee gefinancierde 
Masterplan en erkende niet alleen de 
nood aan een grondige analyse van het 
overstromingsrisico maar ook de dreigende 
kosten die de klimaatverandering en 
beveiligingen tegen overstromingen met 
zich meebrengen. Dienovereenkomstig 

identificeerde de haven van Oostende 
enkele natuurlijke en technologische 
gevaren waaraan de haven blootgesteld 
kan worden (bijv. overstromingen en 
industriële ongevallen) via het Interreg 
IVC-project CivPro: Regional Strategies 
for Disaster Prevention (Regionale 
strategieën voor ramppreventie). Binnen 
het programma Vlaamse Baaien 2100, 
heeft het Masterplan Vlaamse Baaien de 
Vlaamse kustlijn als beschermingsgebied 
gemarkeerd. Op die manier biedt 
het de PAC2-havens Oostende en 
Zeebrugge extra ondersteuning voor hun 
inspanningen om het hoofd te bieden aan 
felle regen, overstromingen en extreme 
weersomstandigheden.

De erkenning van risico’s moet hand in hand 
gaan met stappen om ze te voorkomen of 
doeltreffend te reageren op de impact 
ervan. Maar omdat KMO-havens het zo 
druk hebben met hun kernactiviteiten 
en omdat ze, zoals reeds herhaaldelijk 
vermeld, over onvoldoende medewerkers 
en financiële middelen beschikken, wordt er 
geen voorrang gegeven aan investeringen 
in infrastructuur en/of technologische 
uitrustingen die een extreem klimaat 
aankunnen en strategieën om hun handel 
te diversifiëren naar klimaatbestendige 
producten.

Fysieke investeringen

Het antwoord van KMO-havens en hun 
regio’s op de klimaatverandering, kan een 
aantal concrete acties inhouden:
• investeringen in nieuwe golfbrekers 

(zoals die in 2012 gebouwd door de 
haven van Oostende) om de verdere 
bescherming van havensteden te 
garanderen,

• de aanpassing van de haveninfrastructuur 
(bijv. verstevigen van kademuren),

• wachtbekkens om overtollig water 
tijdens overstromingen op te vangen, 

• het voorzien van alternatieve routes voor 
de verschillende vervoersmodaliteiten 
van de toevoerketen (bijv. omlegging 
van bepaald verkeer naar KMO-havens 
wanneer grotere havens geteisterd 
worden door overstromingen), 

• wegen/spoorwegen die overstromingen 
aankunnen.

Het is duidelijk dat het voorzien in 
het bouwen van nieuwe maritieme 
infrastructuur en het aanpassen van 

bestaande faciliteiten, gepaard gaat met 
met hoge kapitaalkosten. De PAC2-partners 
zijn er evenwel overtuigd dat de externe 
financiële steun beter kan ingezet worden 
door middel van de lessen die getrokken 
worden uit de samenwerkingsinitiatieven 
tussen KMO-havens. Zo kregen de 
deelnemers aan de PATCH-workshop in 
de haven van Zeebrugge bijvoorbeeld 
de kans om de werf van de bouwwerken 
aan de containerterminal te bezoeken. 
De uitwisseling van technologische en 
technische informatie en de demonstratie 
van hoe verstevigde kademuren in 
zeehavens gebouwd worden, gaven de 
deelnemers ook inzicht in welke essentiële 
onderdelen deze structuren behoeven 
om te kunnen weerstaan aan krachtigere 
golven, wind of felle regen.

Sociale inclusie 
Havens zijn in wezen zelf bedrijven en 
economische entiteiten. Ze bieden regio’s 
een toegevoerde waarde door bij te dragen 
tot de groei van traditionele activiteiten 
(transport, maritieme en chemische 
industrie, bouw) en de lancering van 
nieuwe groeisectoren (energie, eco-
innovatie). Hun infrastructuur, activiteiten 
en strategieën zijn daarom onmisbaar, 
in de eerste plaats om veerkrachtige 
binnenlandse en grensoverschrijdende 
transportverbindingen te garanderen. 
Daarnaast functioneren ze ook als spil 
voor de vestiging van ondernemingen 
en onderzoeksinstellingen en helpen ze 
economische ontwikkeling mogelijk te 
maken en/of te versnellen.

Volgens ´Economic Impact of a Port 
on a Regional Economy: Noté  (Gilbert 
R. Yochum en Vinod B. Agarwall, 1987-
1988) kunnen zeehavens een groot 
aantal activiteiten met bijhorende banen 
aantrekken. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen:

Technische demonstratie van PATCH 
in Zeebrugge over de constructie van 
kademuren in havens
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• ṕort required industrieś , sectoren die 
de haven nodig heeft (bijv. transport en 
logistiek) 

• ṕort attracted industrieś , sectoren 
die de haven aantrekt (bijv. chemie, 
raffinaderijen)

• ṕort induced industrieś , afgeleide 
sectoren (bijv. bedrijven die hun 
handel uitbreiden door via de haven te 
importeren/exporteren).

Scheepvaart, scheepsbouw en visvangst 
zijn vaak de belangrijkste maritieme 
activiteiten maar ook offshore/
onshore energie, blauwe industrie, 
waterbouwwerken en kusttoerisme 
kunnen aanzienlijke inkomsten genereren. 
De PAC2-partners weten dat er nog 
veel potentieel zit in de maritieme 
sectoren. Ze zijn zich tevens bewust dat 

er nieuwe handelsstromen gecreëerd 
kunnen worden. Nieuwe economische 
activiteiten hebben namelijk de neiging 
om andere, gerelateerde industrieën en 
activiteiten (bijvoorbeeld aquacultuur 
en windparken), aan te trekken. Havens 
hebben met andere woorden een relevant 
economisch potentieel dat tewerkstelling 
kan genereren en de groei van een regio 
kan bevorderen.

De KMO-havens van PAC2 hebben niet 
alleen een krachtige eigen industrie 
maar liggen ook tussen vier belangrijke 
industriële en stedelijke gebieden: Londen 
(VK), Parijs (Frankrijk), de Randstad 
(Nederland) en de Vlaamse Diamant 
(België). Bovendien bevinden ze zich niet 
ver van belangrijke centra in het Duitse 
Rijn-Ruhrgebied. Ze kunnen dus voordeel 
halen uit hun nabijheid tot deze relevante 
marktgebieden en:
• als toevoerhavens dienen, 

gespecialiseerd in diverse niches;
• tijdelijk als ondersteunende faciliteiten 

fungeren voor hoofdhavens in het geval 
van vertragingen en/of onderbrekingen 
door natuurlijke of menselijke 
gebeurtenissen waardoor ze het 
transportnetwerk van de macroregio 
veerkrachtiger maken.

Samenwerking tussen 
havens & havensteden/-
regio’s

De Ćross-border port & transport 
infrastructure investment framework and 
logistics studý  geschreven in het kader 
van het C2C-project stelt dat veel havens 
en hun hinterland in het 2 zeeën gebied 
een waardevolle bron van economische 
activiteiten vertegenwoordigen maar 
dat ze zich voortdurend moeten 
aanpassen aan ingrijpende veranderende 
omstandigheden. Daarom pleit het voor 
meer gecoördineerde en complementaire 
investeringsvoorstellen om de havens en 
hun regio’s te steunen bij het versterken 
van hun grensoverschrijdende relaties en 
het aantrekken of aangetrokken houden 
van productie- en/of distributieactiviteiten 
en mogelijkheden voor een uitgebreidere 
havendiversificatie. 

C2C en PATCH benadrukken allebei dat het 
concurrentievermogen van KMO-havens 
alleen op peil gehouden kan worden met 
een uitstekende logistieke en naadloze 

toevoerketen die de maritieme dimensie en 
onderlinge afhankelijkheid van de havens 
en regio’s in het gebied Kanaal/zuidelijke 
Noordzee erkennen. De grote vraag is 
echter hoe de aansluiting van havens 
met hun hinterland en van havens en 
regio’s met andere havens en regio’s best 
gebeurt om een overtuigend alternatief 
te bieden aan rederijen, ladingeigenaars 
en expediteurs. De obstakels daarvoor 
hebben twee dimensies, een lokale en een 
transnationale.

Op lokaal vlak had de transformatie 
van de havensteden in Noord-Europa 
na de oorlog, met de groei van de 
intra-Europese en wereldwijde handel, 
als effect dat de havenactiviteiten op 
ruimtelijk vlak gescheiden werden van 
de omringende stedelijke gebieden. 
Dientengevolge werden de (territoriale) 
ontwikkelingsplannen van de havens en 
van de steden vaak relatief gescheiden 
van elkaar en zonder echte integratie 
uitgewerkt. Dat veroorzaakte, en kan 
trouwens nog steeds zorgen voor, 
gefragmenteerde en incompatibele 
oplossingen voor het vracht/
reizigersvervoer doorheen de havensteden, 
samen met bijkomende fileproblemen en 
drempels voor sociale insluiting.

Het probleem van gescheiden (en soms 
tegenstrijdige) planning treft ook de relaties 
tussen havens en openbare autoriteiten 
belast met regionale economische 
ontwikkeling of transportstrategieën. 
Veranderingen in de eigendomsrechten 
of organisatiestructuur van de haven of 
het openbare bestuur zorgen niet voor 
een betere verstandhouding omdat het 
omschakelproces herstructureringen, 
verschuivingen in competenties en een 
tijdelijke bevriezing van de uitgaven tijdens 
de transitiefase met zich meebrengt.

In 2012 schafte de Britse regering de 
regionale ontwikkelingsagentschappen 

“In de havens bevindt zich een brede 
waaier aan industriële activiteiten: 
petrochemie, staal, automobiel, 
energieproductie en distributie. 
Havens vormen het centrum van 
de economische activiteit in brede 
maritieme clusters met scheepswerven, 
scheepsuitrusting, producenten 
van kranen en terminalinstallaties, 
scheepsberging, offshorebedrijven, 
mariene bouwondernemingen, 
baggerbedrijven, marinebasissen enz.”
(Europese Commissie - MEMO/13/448   
23/05/2013 Europese Zeehavens 
2030: uitdagingen voor de toekomst)

Eerst en vooral spelen havens een 
cruciale rol in de wereldwijde toevoer-
keten en - als dusdanig - maken ze 
handel mogelijk tussen havenregio’s 
en landen. Havens bieden ook een 
toegevoegde waarde aan de hand 
van de economische activiteiten die zij 
en de bedrijven die ermee in verband 
staan, uitvoeren. Deze economische 
waarde vertaalt zich in havengebon-
den tewerkstelling. Tot slot zijn havens 
ook ruimtelijke clusters voor innovatie, 
onderzoek en ontwikkeling.
(´The Competitiveness of Global 
Port-Cities: Synthesis Report´- Het 
concurrentievermogen van wereld-
wijde havensteden, samenvattend 
verslag - OESO, Olaf Merk)

Gezamenlijke C2C-PATCH-conferentie 
“Kust- en havenindustrie aanpassen 
aan regionale noden”
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“Als regionaal ontwikkelingsagent-
schap heeft de POM West-Vlaanderen 
tot doel een socio-economisch beleid 
te voeren dat de regio niet alleen helpt 
om concurrentiekracht te winnen 
maar ook om zich internationaal 
beter te positioneren en zichtbaarder 
te maken. Grensoverschrijdende 
Europese projecten zoals PAC2 
geven ons de kans om te 
netwerken, potentiële buitenlandse 
investeerders te ontmoeten en 
vooral om ons uitgebreide aanbod 
aan diensten, industrieën, vervoer, 
logistiek en interessante commerciële 
mogelijkheden te promoten. Het 
spreekt voor zich dat onze havens 
een belangrijke troef zijn en we 
verwelkomen elk initiatief dat hun 
ontwikkeling kan aansporen en hun 
economische waarde erkent.”
(Alexander Demon,  
POM West-Vlaanderen)

volledig af en negeerde ze metterdaad 
ook hun transportstrategieën. Zodoende 
beroofde ze de havens van hun 
tussenpersoon en creëerde ze een kloof 
tussen de lokale en nationale instellingen 
die vrijwillige Local Enterprise Partnerships 
(LEP) nu proberen te dichten. Omwille van 
deze sluiting was het South East England 
Development Agency (SEEDA) gedwongen 
om zijn C2C-project vroegtijdig af 
te ronden. Dat om aan te tonen hoe 
beleidskeuzes de vlotte toepassing van 
een EU-samenwerkingsproject in de weg 
kunnen staan.

Wat de situatie of het kader ook is, het is 
cruciaal dat havens en hun steden/regio’s 
met elkaar communiceren als ze het 
beste economische klimaat en het beste 
economische aanbod willen realiseren. 

Op grensoverschrijdend niveau moeten 
er dan weer relaties tussen havens 
onderling en havenregio’s onderling 
mogelijk gemaakt worden. Een van de 
stokpaardjes van pac2 zijn de EU-
samenwerkingsprojecten die volgens 
hen het ideale platform bieden voor 
de interactie tussen havens en hun 
stakeholders uit verschillende landen 
en culturen met elk hun verschillende 
standpunten en talen. 

De clusterpartners hebben echter ook 
benadrukt dat bepaalde externe factoren 
een negatieve invloed kunnen hebben 
op de groei van KMO-havens en hun 
mogelijkheden om voluit samen te werken 
met collega’s uit andere landen. In een 
op winst gerichte markt, zijn vervoerders 
bijvoorbeeld over het algemeen meer 
geneigd om te denken aan hun onmiddellijke 
kortetermijnbelangen. Ze hebben minder 
de neiging om een samenwerking met 
KMO-havens te overwegen en te denken 
aan de toegevoegde waarde die ze samen 
kunnen bieden om de havenregio’s waarin 
ze actief zijn een economische stimulans 
te geven voor de lange termijn. Ook 
bestaat de kans dat KMO-havens - binnen 
of buiten EU-projecten - geen plaatselijke 
beleidssteun krijgen indien, bijvoorbeeld, 
euroscepticisme de overhand heeft binnen 
de politiek.

Om de eindgebruikers en klanten van de 
havens, onderzoekers, beleidsmakers 
en de lokale gemeenschap samen 
te brengen en hun steun te krijgen, 

hebben de PAC2-partners verschillende 
technieken en methoden voor het 
wekken van de betrokkenheid van  
belanghebbenden toegepast zoals 
enquêtes, interviews, nieuwsbrieven, 
bi/multilaterale vergaderingen, het 
sponsoren van talloze evenementen over 
allerhande thema’s -allemaal gratis- (over 
multimodaliteit, havenfinanciering, energie, 
masterplanning, blauwe groei, cruises) en 
het organiseren van netwerkevenementen 
om bedrijven en kamers van koophandel 
van de deelnemende regio’s met elkaar in 
contact te brengen. Deze werkwijze was 
nuttig om:
• hen op een objectieve manier te 

informeren over hun plannen en 
activiteiten en hen te helpen begrijpen 
voor welke uitdagingen ze staan;

• met hen te overleggen en feedback of 
voorstellen voor verbeteringen van hen 
te krijgen;

• hen rechtstreeks te betrekken en 
het gevoel te geven dat ze een deel 
uitmaken van de haven;

• met hen samen te werken aan specifieke 
activiteiten (bijv. gezamenlijke 
evenementen organiseren).  

potentieel van KMO-
havens en hun regio 
benutten

Zodra de externe omstandigheden 
gunstig zijn en er van buitenaf geen 
belemmeringen zijn die haar ontwikkeling 
in de weg staan, heeft een haven de kans 
om te gedijen. Het is echter essentieel 
dat ze eerst haar prestaties en potentieel 
ten opzichte van de marktbehoeftes 
nauwkeurig evalueert. Aan de hand van 
een nauwgezette en eerlijke beoordeling 
kunnen KMO-havens nichemarkten 
identificeren en Unique Selling Propositions 
(unieke verkoopargumenten oftewel 
USP’s) formuleren die hen onderscheiden 
en daarom aantrekkelijk maken voor 
nationale of buitenlandse investeerders. 

De PAC2-havens profileerden zich onder 
andere aan de hand van de volgende 
kenmerken: beschikbare hoeveelheid 
onbenutte diepe wateren (bijv. Newhaven), 
nabijheid tot energieclusters of industrieën 
(Oostende, Ramsgate), ligging aan 
de drukste en kortste Kanaalroute en 
energiepotentieel (Dover), multimodale 
havenverbindingen (Zeeland, Calais) en/
of aanwezigheid van een breed gamma 

aan sectoren en verbindingen met EU- 
en wereldwijde netwerken (Zeebrugge, 
Portsmouth). 

Regionale ontwikkelingsagentschappen 
zoals de PAC2-partner POM West-
Vlaanderen kunnen een erg belangrijke 
rol spelen bij het beter positioneren van 
KMO-havens en het verbeteren van het 
inherente potentieel van de havenregio. Ze 
kunnen de haven vooral een globaler beeld 
van de economie en de sectoren van de 
regio helpen geven zodat de sterke punten 
van de haven en de havenregio uitgespeeld 
kunnen worden door samen te werken.

In het C2C-project schetsten de 
provincie West-Vlaanderen, SEEDA 
en de Conseil Régional Nord Pas de 
Calais een economisch profiel van hun 
regio’s waarin ze rekening hielden met 
de distributiesector, de economische 
structuur en de arbeidsmarkt. Door 
marktomstandigheden, economische 
resultaten en de logistieke situatie te 
vergelijken, werd hun diagnose een nuttig 
hulpmiddel om te verifiëren of en waar er 
samenwerkingsmogelijkheden bestonden. 
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inclusieve groei voor 
havens en hun lokale 
gemeenschap 

In de meeste gevallen hebben de 
expansie van de scheepvaart en het 
transport, havenautoriteiten er na verloop 
van tijd toe aangezet om hun faciliteiten 
uit te breiden. Zoals reeds vermeld, 
brachten deze functionele uitbreidingen 
onvermijdelijk een ruimtelijke, praktische 
en sociale scheiding tussen de havens 
en hun steden en inwoners met zich 
mee. KMO-havens zijn omwille van hun 
afmetingen echter meestal dichter bij 
hun steden en lokale gemeenschap 
gebleven. Hun banden en relaties hebben 
niettemin velerlei vormen aangenomen 
en uiteenlopende accenten gekregen.

In sommige gevallen leven havens en 
steden zij aan zij en is hun onderlinge 
afhankelijkheid onmiskenbaar. Maar vaak 
bestaan ze gewoon naast elkaar en zijn de 
banden tussen de twee verwaarloosbaar 
of louter gebaseerd op een gedwongen 
opportunisme. De laatste tijd bijvoorbeeld 
hebben de behoefte aan kapitaal van 
de havens en de druk (of speculatieve 
acties) van vastgoedpromotors en 
projectontwikkelaars herhaaldelijk geleid 
tot het wijzigen van de bestemming 
van grond aan de waterkant voor 
commerciële doeleinden in domeinen 
voor (privé) residentieel en recreatief 
gebruik, waardoor de mogelijkheden om 
er in de toekomst havenactiviteiten uit 
te bouwen, in gevaar gebracht worden. 
Een compromis dat, vooral in tijden van 
crisis, als een kleine opoffering wordt 
beschouwd, mogelijk gemaakt door het 
feit dat de waterkant altijd verkoopt.
Op het vlak van langetermijnplanning, 
zijn maatschappelijke integratie en de 
onderlinge verstandhouding tussen 
de twee partijen cruciale aspecten 
voor het besturen van een haven. Ze 
kunnen de relatie tussen de haven en 
de haar omringende gemeenschap 
vergemakkelijken en bovendien de KMO-
havens helpen om aan het publiek te tonen 
hoe waardevol ze zijn en een NiMBY-
houding, (Not In My Backyard) van de 
gemeenschap tegenover de ontwikkeling 
van de haven, tegen te gaan.

Sinds 2009 reikt de European Sea 
Ports Organisation (organisatie van 
Europese zeehavens) een Award on 

Societal Integration of Ports (Prijs voor 
maatschappelijke integratie van havens) 
uit met de intentie havens te stimuleren 
om beter samen te werken met hun lokale 
gemeenschap en tegelijk “het positieve 
imago van de haven te promoten als plaats 
om te beleven, te leven en te werken”.

De KMO-havens van PAC2 accepteren dat 
ze sociale verantwoordelijkheid moeten 
opnemen en een groter raakvlak tussen 
haven en stad moeten creëren. In hun 
masterplanoefening, die mee door PATCH 
gefinancierd werd, gingen de havens van 
Newhaven en Portsmouth de dialoog aan 
met belanghebbenden uit verschillende 
sectoren waaronder bedrijven, burgers 
en overheden. Lokale ondernemingen 
werden ook in vele grensoverschrijdende 
PATCH-C2C-PAC2-workshops en business-
to-business evenementen betrokken. In 
Portsmouth ging men nog een stapje verder, 
als onderdeel van het C2C Trafalgar Gate 
scheme daar, werd deze verbindingsweg 
door een lagere school opgesmukt met 
muurschilderingen in het teken van 
de zee. De vernieuwde toegangsweg won 
in 2012 de prijs van de Portsmouth Society 
voor Best Landscaping.

Rondleidingen in de haven voor studenten/
burgers, maritieme evenementen en 
musea en de heropleving van het 
maritieme erfgoed zijn andere initiatieven 
die verschillende KMO-havens, ook 
binnen PAC2, al hebben ondernomen om 
de steun van het publiek te winnen door 
de economische functie van de havens 
visueel voor te stellen en bezoekers van 
de unieke sfeer op het water en aan de 
wal van havens te laten genieten (bijv. 
de Vlaamse havendag in 2011 waaraan 
de havens van Zeebrugge en Oostende 
deelnamen; de restauratie van de 
gewelven aan de Military Road in Ramsgate 
dankzij het grensoverschrijdende Yacht 
Valley project).

Wat demonstreert dit nu? Dat KMO-havens 
tegenwoordig meer en meer aandacht 
besteden aan hun marketingstrategieën 
in het besef dat een proactieve aanpak 
een gunstig effect kan hebben op zowel 
commerciële als niet-commerciële 
belanghebbenden. Verder bewijst het 
ook dat EU-financiering, -projecten 
en -partnerschappen een rendabele 
optie kunnen zijn om doeltreffendere 
marketingmiddelen en kennis te vergaren. 

“Met het oog op de ontwikkeling 
en toepassing van strategieën voor 
toekomstige groei, kunnen KMO-
havens niet als afzonderlijke entiteiten 
beschouwd worden. Ze maken deel uit 
van een complex netwerk van havens 
en regio’s met grensoverschrijdende 
logistieke en economische banden. 
Tijdens het masterplanningproces 
hebben de gelijktijdige contacten 
met zowel lokale belanghebbenden 
als transnationale partners van het 
mee door PATCH gefinancierde ERDF, 
SETARMS en de SuPorts projecten, 
het Newhaven als haven (en stad) 
mogelijk gemaakt om de lokale 
dimensie in een breder macroregionaal 
perspectief te plaatsen.”
(François Jean, Newhaven Ports & 
Properties)

Mariene schilderijen in Portsmouth

Maatschappelijke integratie van 
havens maakt een essentieel 
onderdeel uit van havenbestuur en 
omvat acties van havenautoriteiten 
die als doel hebben de relatie tussen 
de haven en haar maatschappelijke 
omgeving te optimaliseren. Het focust 
op de menselijke factor in havens, bijv. 
(toekomstige) werknemers, mensen 
die in en rond havengebieden wonen 
en het brede publiek.
(´Code of Practice on Societal 
Integration of Ports´, gedragscode 
voor de maatschappelijke integratie 
van havens, ESPO)
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innovatief 
havenbeheer

Wat houdt het runnen van een haven 
zoal in?

Vandaag de dag zijn havenmanagers en 
-technici verantwoordelijk voor:
• het aanbieden of coördineren van 

veelvoudige diensten (strategisch beleid, 
masterplanning, zakelijke ontwikkeling, 
juridisch, financieel, boekhouding 
en begroting, logistiek, veiligheid, 
beveiliging en milieubeheer, engineering, 
marketing & promotie, management van 
terminalactiviteiten, IT);

• het onderhouden van contacten met 
de talrijke belanghebbenden en derde 
partijen (terminal- en rederijklanten, 
vervoerders, lokale gemeenschappen, 
enz.); 

• het aantrekken van nieuw werk voor de 
terminals en van nieuwe ladingen;

• het ontwikkelen van nieuwe commerciële 
activiteiten;

• het verzekeren van de doeltreffendheid 
van de haveninfrastructuur en -werking.

Omwille van hun aard hebben moderne 
havens dus nood aan competente 
teamspelers met een doorgedreven 
training. In het geval van KMO-havens - 
en dan vooral kleine havens - moet het 
personeel vaak uiteenlopende taken 
uitvoeren en meerdere functies op zich 
nemen omwille van de beperkte middelen 

waarover ze beschikken. Aan de ene kant 
draagt dat bij tot de veelzijdigheid van de 
werknemers. Maar aan de andere kant kan 
hun professionele expertise in bepaalde 
gebieden en gebrek aan gespecialiseerde 
kennis op andere vlakken een effect 
hebben op de kwaliteit van de resultaten.

personeelsuitwisselingen 
& training

Via  PATCH werd er een e-learning-
platform en trainingprogramma 
(cfr. YouTube) opgezet om de partners 
te helpen gemeenschappelijke 
managementproblemen te identificeren, 
personeel uit te wisselen en informatie te 
delen met als ultiem doel de vaardigheden 
van havenmanagers en -technici te 
upgraden. 

Volgend op persoonlijke gesprekken 
met havenmedewerkers, waarvan de 
resultaten gebundeld werden in het 
rapport “Cross border analysis of the 
opportunities for improving the quality of 
strategic collaboration” (Simon Pascoe, 
2009) (Grensoverschrijdende analyse van 
de kansen voor het verbeteren van de 
kwaliteit van strategische samenwerking), 
werden er gespecialiseerde 
grensoverschrijdende webinars en 
technische workshops georganiseerd 
over uiteenlopende onderwerpen gaande 
van havenfinanciering, incl. publiek-
private partnerschappen (PPP’en) 
& Special Purpose Vehicles (SPV’s); 
energiezuinigheid & energieopwekking; 
hernieuwbare energie; eco-innovatie; 
haveninfrastructuur en het doeltreffende 
gebruik van logistieke modaliteiten; 
masterplanning; de bouw van kademuren; 
het EU-havenbeleid en de uitdagingen 
voor de 21ste eeuw; blauwe groeistrategie 
en de gevolgen van het EU-cohesiebeleid 
na 2020; tot de zwavelrichtlijn. Onder 
andere het EC DG-MARE, DG-REGIO, 
DG Onderneming & Industrie, de ESPO, 
EIB en experts uit verschillende sectoren 
gaven hier uiteenzettingen.

Daarnaast vonden er ook 
personeelsuitwisselingen en regelmatige 
bilaterale vergaderingen plaats bijv. 
tussen de medewerkers van de havens 
van Ramsgate en Oostende, die het thema 
van de offshore windparken bespraken.

Uitwisseling van informatie

Het hoofdthema waarover de PAC2-
partners hun ervaringen deelde, was 
masterplanning. Waarom? Omdat de  
strategieën die de havenautoriteiten 
helpen om een analyse van hun 
potentieel te maken en een visie voor 
de middellange tot lange termijn op te 
stellen, fundamenteel zijn voor hun groei. 
Ze moeten onderbouwd worden door 
een gedetailleerd businessplan om te 
garanderen dat hun visie realistisch en 
haalbaar is. In dat opzicht zijn overleg 
met de eindgebruikers van de haven, 
politici en de lokale gemeenschap dan 
ook cruciaal om alle belangrijke kwesties 
voor de ontwikkeling van de haven 
bijv. ondersteuning van bestaande en 
nieuwe industrieën, jobcreatie en betere 
verbindingen met wereldwijde markten, 
aan te kunnen pakken.

Om een beter inzicht te krijgen in hoe 
vaardigheden best worden overgedragen, 
waar men toegang kan krijgen tot 
gegevens over de vereiste arbeidskrachten 
en profielen voor de windenergiesector 
en om gepaste beroepsopleidingen te 
stimuleren, werd het PATCH-rapport 
“Pooling of Resources – Offshore Wind 
Farms” (Bundelen van middelen - Offshore 
windparken) (Simona Margarino and 
Martina Kabesova, 2010). opgesteld.

Tevens werd er een gespecialiseerd 
grensoverschrijdend rapport voorbereid 
over de levensvatbaarheid van het idee om 
PPP’en in te zetten om de implementatie 
van investeringen voor havenontwikkeling 
mogelijk te maken. (́ PPP-P Public Private 
Partnerships in portś , Luc Imbrechts, 
2012) Ook andere onderwerpen werden 
onderzocht (walstroom, duurzame 
energiebesparing en hergebruik van 
energie in havens) en er werden video-
interviews gehouden met experts in 
verschillende onderwerpen (marketing, 
masterplanning, baggeren).

Verdere kennis werd opgedaan door deel 
te nemen aan evenementen van andere 
EU-projecten (bijv. de BEPPo-workshop 
over blauwe energie; de InTraDE-lancering 
van een intelligent transportvoertuig 
voor KMO-havens; de eerste SuPorts-
conferentie over de duurzaamheid van 
havens).

Bezoekerscentrum voor mariene 
hernieuwbare energie te Ramsgate
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Doorheen C2C, PATCH en PAC2 is de 
belangrijkste bron van informatie steeds 
de voortdurende en uitgebreide interactie 
geweest met een breed spectrum aan:
• havens uit heel Europa, ook betrokken 

in andere transnationale programma’s;
• bedrijven in de sectoren energie, 

transport, logistiek, scheepsbouw, 
scheepvaart, architectuur, engineering 
en eco-innovatie;

• lokale, regionale, nationale 
beleidsmakers;

• EU-instellingen en -netwerken (EC, 
EIB, European Regions Research and 
Innovation Network)

• kennis- en onderzoekscentra en 
gespecialiseerde consultants.

Gezamenlijke promotie en 
marketing

PAC2-havens hebben het belangrijke 
thema van de moeilijkheden die ze 
ondervinden om hun zichtbaarheid 
te verhogen en hun lobbypositie te 
verstevigen op verschillende manieren 
proberen aan te pakken:
• door het samenbrengen van 

belanghebbenden in PATCH-, C2C- 
en PAC2-workshops, -conferenties, 
-seminaries en -netwerkevenementen 
om zakelijke relaties uit te bouwen, 
netwerken uit te breiden en 
beleidsondersteuning te garanderen;

• door evenementen en resultaten (incl. 

video’s) te promoten via de gedrukte en 
onlinemedia;

• door de aanwezigheid van de lokale/
gespecialiseerde pers, beleidsmakers 
(raadsleden, ministers, verschillende 
departementen van de EC, de EIB), 
onderzoeksinstellingen en de industrie 
op projectevenementen te verzekeren;

• door gezamenlijk deel te nemen aan 
of als spreker op te treden op externe 
evenementen of deel te nemen aan 
relevante beurzen (bijv. Groene Week, 
Seawork, Open Dagen, en de jaarlijkse 
evenementen van GreenPort en ESPO);

• door nieuwe sociale media te gebruiken 
(bijv. Facebook, Linkedin, YouTube)

• door gezamenlijk grensoverschrijdend 
marketingmateriaal te ontwikkelen (bijv. 
Ramsgate-Oostende, Dover-Calais).

“We vonden PATCH een waardevolle 
leerervaring die ons (het team 
voor economische ontwikkeling) 
een gedetailleerd inzicht gaf in 
de problemen en vraagstukken 
waarmee kleine havens kampen. Als 
PATCH-partners werkten we samen 
met de haven van Newhaven om 
de haven en de stad te promoten 
als vestigingsplaats voor bedrijven 
uit zowel de scheepsvaartindustrie 
als uit andere sectoren, vooral 
koolstofarme.  Dat heeft geholpen 
om het imago van Newhaven, dat 
nu deel uitmaakt van de bredere 
Brighton City Deal, als cluster voor 
hernieuwbare energie en schone 
technologieën op te bouwen. 
(Councillor Rupert Simmons, Cabinet 
Member for Economic Development, 
East Sussex County Council)
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HOOFDSTUK  3
Het efficiënt gebruik 

van middelen

De PAC2-cluster heeft via gezamenlijke inspanningen aan het licht gebracht voor welke uitdagingen de Europese KMO-havens in de 
macroregio van de 2 Zeeën op de middellange tot lange termijn staan wat betreft koolstofemissies, innovatie, hulpmiddelenefficiëntie, 
regionale economische ontwikkeling en klimaatverandering. Ook de risico’s die hun ontwikkeling in de weg kunnen staan, werden 
behandeld. Wat zijn KMO-havens hier nu concreet mee? Kunnen er grensoverschrijdende opvolgactiviteiten op touw gezet worden die 
hen helpen voordeel te halen uit de bevindingen en die resultaten met een bredere en langere impact teweegbrengen? Het antwoord 
hierop is ja. Niettemin moeten hier de juiste omstandigheden voor gecreëerd worden, bij voorkeur mét beleids- en financiële steun.  
De KMO-havens zijn namelijk schaakstukken die niet zomaar van het schaakbord van het EU-transportnetwerk geveegd mogen worden. 
Ze moeten ook in de toekomst een eerlijke kans krijgen om hun spel te spelen, op basis van een volledige erkenning van hun kennis, 
expertise en vermogen om economische waarde te creëren.

Europa telt meer dan 1200 zeehavens 
waarvan er maar 93 opgenomen zijn in 
het kernnetwerk en 236 in het uitgebreide 
netwerk van het Trans-European 
Transport Network. Dat resulteert in een 
serieus gebrek aan beleids- en financiële 
steun voor de overgrote meerderheid 
van de KMO-havens, wiens sterke punten 
vaak genegeerd worden en zichtbaarheid 
en lobbykracht eerder beperkt zijn. Hun 
status als primair knooppunt, secundair 
knooppunt, multimodale verbinding of 
zelfs niet-voorkomen in de TEN-T lijst 
bepaalt of havens langs de kust wel of 
niet in aanmerking komen voor Europese 
financiële steun.

Gezien een groot aantal lidstaten financiële 
steun voor basishaveninfrastructuur 
niet als een overheidstaak beschouwen, 
kunnen vele zeehavens - voornamelijk 

KMO-havens - ook op nationaal niveau 
niet rekenen op één of andere vorm van 
systematische of ad hoc financiële steun.
Tezelfdertijd worden KMO-havens, in 
de altijd maar globaler wordende markt 
waar de hoofdrol is weggelegd voor grote 
hubs, geconfronteerd met een steeds 
groter aantal belangrijke en veelzijdige 
uitdagingen. 

De KMO-havens aan het Kanaal en de 
zuidelijke Noordzee liggen evenwel 
tussen vier belangrijke Europese 
stedelijke gebieden (Londen, Parijs, de 
Randstad en de Vlaamse Diamant) die 
over een dicht en uitgebreid netwerk 
aan wegen, spoorwegen, waterwegen, 
havens, luchthavens en vrachtterminals 
beschikken. Ze bevinden zich dus in een 
goede positie om voordeel te halen uit de 
nabijheid van deze sterke economische 

centra waarvoor ze bijvoorbeeld actievere 
toevoerhavens kunnen worden.

Bovendien hebben ze de mogelijkheid 
om te investeren in nieuwe opkomende 
sectoren (energie, eco-innovatie) of om 
zich te specialiseren in nichemarkten 
waardoor ze een toegevoegde waarde 
kunnen bieden aan de economie van de 
regio’s die ze bedienen.

Door de resultaten van de 
grensoverschrijdende PATCH- en C2C-
projecten te toetsen aan de hand van 
verschillende uitwisselingen van best 
practices, evenementen en feedback van 
talrijke belanghebbenden, was de PAC2-
cluster in staat aan te tonen dat:
• KMO-havens een prominente plaats 

kunnen innemen in hun eigen regio - en 
bij uitbreiding in de 2 zeeën regio - dankzij 
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de rechtstreekse, onrechtstreekse, 
afgeleide en multiplicatoreffecten die ze 
kunnen genereren;

• een definitie van havens (als klein, 
middelgroot of groot) op basis van hun 
volume niet noodzakelijk inhoudt dat 
de zogenaamde KMO-havens minder 
toegevoegde waarde kunnen bieden 
aan de low carbon economieën van 
hun regio dan grotere havens gezien 
bepaalde van hun activiteiten (bijv. 
ondersteuning van de offshoresector) 
enorme resultaten kunnen opleveren 
op het vlak van tewerkstelling, 
toevoerketen en kennisverbetering;

• KMO-havens, om te overleven of hun 
concurrentiekracht te behouden, 
innovatieve instrumenten voor 
havenfinanciering en nieuwe strategieën 
nodig hebben die de overschakeling 
op lange termijn naar het efficiënt 
gebruik van middelen en installaties 
ondersteunen.  Ze hebben ook nood 
aan nieuwe technologische oplossingen, 
moderne infrastructuur - die ook 
bestand is tegen de klimaatverandering 
- en, last but not least, aan vakkundig 
en veelzijdig personeel.

• KMO-havens hun probleem 
van beperkte financiële en 
personeelsmiddelen gedeeltelijk kunnen 
oplossen door samen transnationale 
samenwerkingsprogramma’s te 
ontwikkelen, door toegang te krijgen 
tot EU-financiering en clusterprojecten, 
partners en ideeën, door kosten te 
delen en door langetermijnbesparingen 
dankzij energiezuinigheid. 

KMO-havens, overheidsinstellingen 
en commerciële actoren kunnen en 
moeten samenwerken om te voldoen 
aan de EU-doelstellingen en nationale 
beleidsnormen wat betreft koolstofarme 
economieën, hulpbronefficiëntie, 
klimaatveranderingen en wereld-
wijde concurrentiekracht. Hoewel 
financiering via het EFRO een voordelige 
optie is, zijn samen denken, lobbyen, 
en prioriteiten stellen, over de culturele 
en administratieve grenzen heen, nog 
belangrijker. Dat weerspiegelt namelijk de 
ambitie om een invloedrijke en hopelijk 
lonende langetermijnrelatie aan te gaan 
en te onderhouden tussen organisaties 
uit de openbare en de private sector om 
samen de economische prestaties van 
de regio te bevorderen en uiteindelijk de 
territoriale cohesie van het globale 2 zeeën 
gebied te verbeteren.

De cluster heeft ook aan het licht 
gebracht dat de dynamiek van 
samenwerkingsprojecten tussen havens 
omwille van het grote aantal uiteenlopende 
drijfveren, wel wat kan verschillen. 
Desalniettemin wordt succes door de 
meerderheid geassocieerd met de 
mogelijkheid om uitgebreid en gericht 
te netwerken, complementaire 
expertise te integreren en, vooral, 
elkaar te vertrouwen ondanks de 
concurrentie en dagelijkse werkdruk.

Obstakels voor 
samenwerking tussen 
kmo-havens

De PAC2-partners ontdekten, vooral 
binnen EU-projecten, ook enkele barrières 
voor de synergetische aanpak tussen 
KMO-havens:
• De beperkte beschikbaarheid van 

(voldoende) financiering voor nieuwe 
investeringen of innovatieve activiteiten 
- mede omwille van een gebrek aan 
steun of belangstelling van financiële 
instellingen - kan de deelname aan 
samenwerkingsprojecten an sich in 
gevaar brengen 

• Sommigen vrezen dat door samen te 
werken, vertrouwelijke informatie in 
handen van de concurrentie terecht kan 
komen.

• Het anti-EU-gevoel dat aangewakkerd 
wordt door de media of eurosceptische 
partijen kan de deelname van bepaalde 
KMO-havens aan grensoverschrijdende 
consortia en/of de ruchtbaarheid van 
initiatieven in de weg staan.

• De inmenging van externe partijen (bijv. 
het standpunt van lokale overheden 
of politici) conflicteert soms met de 
plannen en zakelijke modellen van 
havenautoriteiten waardoor ze ook hun 
kans op deelname aan een EU-project in 

het gevaar brengen of de waarde ervan 
minimaliseren.

• De verschillende interpretaties die 
lidstaten aan EU-beleidsnormen geven, 
kunnen leiden tot uiteenlopende 
nationale regels en verplichtingen, wat 
de samenwerking op bepaalde vlakken 
bemoeilijkt.

• Havens moeten hun regio een 
toegevoegde waarde bieden maar 
vervoerders willen vaak alleen voor 
een toegevoegde waarde voor 
hun bedrijf en klanten zorgen. Dat 
bevordert de samenwerking tussen 
KMO-havens en de bedrijven waarvoor 
ze hoofdzakelijk werken natuurlijk 
niet. Naast hun engagement in EU-
samenwerkingsprojecten moeten 
KMO-havens dus vaak nog eens een 
evenwicht vinden tussen de prioriteiten 
op de korte en de langere termijn ook. 

• Het is tevens mogelijk dat hoewel 
de samenwerking een succes is, de 
resultaten dat minder zijn. In het 
verleden hebben sommige KMO-havens 
bijvoorbeeld geprobeerd om samen 
mogelijke reisroutes uit te stippelen voor 
cruiseschepen. De rederijen hebben 
deze echter niet ernstig overwogen 
omdat ze liever zelf beslissen over hun 
bestemmingen en de havens die ze 
aandoen.

toegevoegde waarde van 
grensoverschrijdende 
samenwerking tussen 
kmo-havens

Waarin ligt dan de waarde van een 
samenwerking tussen KMO-havens 
ondanks de concurrentie en talloze andere 
moeilijkheden.
• Een samenwerking tussen havens kan 

zichtbare resultaten genereren (bijv. 
nieuwe infrastructuur, rapporten, 

Bouw van een kaaimuur in Zeebrugge
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strategieën, marketingproducten maar 
ook indirecte resultaten (bijv. gedeelde 
kennis en betere knowhow).

• EU-samenwerkingsprojecten kunnen 
KMO-havens een neutraal platform 
bieden dat de concurrentie overstijgt.

• Ideeënstromen uit gezamenlijke 
evenementen en trainingen kunnen 
creatief denken stimuleren en de kennis 
en expertise vergroten waardoor tijd, 
geld en arbeidskrachten bespaard 
worden.

• EU-financiering bestemd voor 
havens of toegankelijk voor havens 
kunnen partnerschappen van KMO-
havens samen houden onder een 
gemeenschappelijk doel.

• (Mede) financiering door de EU kan KMO-
havens in staat stellen om bijkomende 
openbare/private financiering aan te 
trekken dankzij de geloofwaardigheid, 
grotere partnerschappen en/of bredere 
context die Europese initiatieven bieden.

• Dankzij de korte aard van EU-projecten 
is een snelle realisatie van investeringen 
mogelijk.

• KMO-havens kunnen EU-initiatieven 
gebruiken als hulpmiddel om gedeelde 
diensten te evalueren of te leveren en 
om te besparen.

• KMO-havens kunnen samen met 
externe stakeholders zakelijke 
en netwerkevenementen en 
sensibiliseringscampagnes organiseren, 
waardoor ze meer zichtbaarheid en 
lobbykracht krijgen binnen Europa 
en de Directoraten van de Europese 
Commissie.

• Samenwerking kan een precedent 
scheppen en andere KMO-havens 
motiveren, zoals gebeurde met het 
Fostering Long Term Initiatives for 
Ports (langetermijninitiatieven voor 
havens cultiveren, FLIP) project van het 
Kanaalprogramma, geïnspireerd door 
PATCH.

• De toekomst van KMO-havens kan 
afhangen van het aanboren van 
nichemarkten waarin de concurrentie 
minder sterk is. Dit kan door zich 
te concentreren op specifieke 
goederenstromen of commodity’s (bijv. 
landbouwproducten, bulkmateriaal, 
ladingen waarvoor speciale infrastructuur 
nodig is, enz.) die niet binnen het 
zakelijke model vallen van de grotere 
faciliteiten die zich op containervervoer 
richten. Maar het kan ook slaan 
op het vermogen om opkomende 
innovatieve marktsegmenten te dienen 
(bijv. hernieuwbare energie). Omdat 
specialisatie aangepaste strategieën 
vergt en competent beheer om 
deze te implementeren, kunnen 
transnationale kennis, training en 
ervaringsuitwisselingen tussen het 
personeel van KMO-havens gewenst 
zijn om (nationale/buitenlandse) handel 
aan te trekken en KMO-havens te doen 
fungeren als groeipool van hun regio.

• Door samen het bundelen van 
industrieën en kenniscentra rond 
havens te ondersteunen en het 
grensoverschrijdend delen van 
activiteiten en knowhow mogelijk 
te maken, kunnen EU-projecten de 
basisvoorwaarden scheppen voor de 
opzetten en/of laten gedijen van flexibele 
multifunctionele clusters waardoor ze 
de lokale economische ontwikkeling en 
jobcreatie een belangrijke boost geven.

• De beperkte volumes waarmee KMO-
havens te maken hebben, maken de 
rendabele organisatie van de logistiek 
en samenwerking erg moeilijk.

aanbevelingen

Wanneer de positieve effecten van 
grensoverschrijdende EU-samenwerking 
vast staan, blijft nog de vraag hoe er 
verder van geprofiteerd kan worden. 
Volgens de PAC2-partners moeten KMO-
havens in de 2 zeeën-regio:
• verder bouwen op activiteiten die 

zich concentreren op de innovatie, 
duurzaamheid en het koolstofpotentieel 
van havens, door te investeren 
in IT-, innovatieve, groene en 
hulpbronefficiënte oplossingen voor het 
beheer van de haven, de activiteiten en 
het duurzame gebruik van groene zones 
(bijv. energiegerelateerde programma’s, 
nieuwe technologieën);

• hun masterplannen voortdurend 
updaten en hun strategieën 
aanpassen om te reageren op nieuwe 
marktbehoeften of beleidsnormen en de 
ontwikkeling van opkomende sectoren 
te ondersteunen;

• de effecten van de klimaatverandering 
proberen te matigen en een betere 
kustbescherming bieden via de 
aanpassing of optimalisatie van de 
haven (infrastructuur) (bijv. hogere 
zandbanken, verstevigde kademuren); 

• proberen munt te slaan uit hun 
unieke sterke punten en potentiële 
nichemarkten onderzoeken;

• hun netwerk van belanghebbenden 
buiten het Kanaal en de zuidelijke 
Noordzee uitbreiden;

• beleidsmakers, bedrijven, plaatselijke 
gemeenschappen en de media bewuster 
maken van de economische en sociale 
toegevoerde waarde van KMO-havens 
en hun activiteiten;

• de intraregionale economische 
en logistieke links tussen havens, 
havenautoriteiten en bedrijven in het 
gebied verstevigen om tot een efficiënt 
gebruik van hulpmiddelen te komen 
en KMO-havens dieper in hun lokale 
economie te verankeren.

Verder moet benadrukt worden dat:
• beleidsmakers, financiële instellingen 

(incl. de Europese Investeringsbank) 
en internationale/Europese 
havenverenigingen meer aandacht 
moeten besteden aan en meer beleids- 
en/of financiële steun moeten bieden 
aan KMO-havens om hun soms zwakke 
economische situatie nieuw leven in te 
blazen en het hen mogelijk te maken om 
meer bij te dragen tot het economische 
welvaren van hun regio’s.

Vergadering van PAC2-partners

Duurzaam beheer van het groen 
in de haven van Calais (grazende 
schapen): een toekomstoptie voor 
andere KMO-havens?
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Bijlage 1

de actuele en toekomstige ontwikkeling van kleine & middelgrote ondernemende havens in 
het Kanaal en de zuidelijke Noordzee (SWOt) 

Sterke punten Zwakke punten

• bestaande betrouwbare verbindingen

• mogelijkheid om geïsoleerdere gemeenschappen te dienen

• veelzijdigheid en aanpassingsvermogen van haven aan structurele transformaties

• flexibiliteit om te specialiseren in nichemarkten

• wat ongebruikte ruimte omwille van focus op belangrijke economische 

ontwikkelingsgebieden

• kennis van de zee

• kennis van maritieme logistiek

• nabijheid van belangrijke stedelijke EU-gebieden

• infrastructuur behoeft optimalisatie/aanpassing

• nood aan innovatie om de multimodale toegankelijkheid binnen en buiten 

de haven en de connectiviteit (haven-haven, haven-hinterland, haven-

eindgebruikers) te verbeteren bijv. duurzamere transportverbindingen, groener 

transport/afhandelingsmaterieel binnen de haven, nieuwe technologieën om de 

werking te verbeteren 

• gebrek aan arbeids- en financiële middelen om bestaande havenactiviteiten en/of 

infrastructuur te optimaliseren

• nood aan innovatieve financieringsmethoden en partnerschappen om de 

verminderde financiering en financiële steun van de haven te compenseren 

• concurrentie van beter toegankelijke/geconnecteerde maar overbelaste  

grotere havens

• soms weinig ruimte voor havenuitbreiding

• gebrek aan technische expertise en kennis over de vereisten van nieuwe 

technologieën of opkomende sectoren (infrastructuur & vaardigheden)

• onvoldoende bewustzijn van het belang van KMO-havens voor de connectiviteit 

en economie van hun regio’s

• ontoereikende zichtbaarheid en lobbykracht

Kansen Bedreigingen

• identificatie van nichemarkten, specialisatie en/of investering in niet-traditionele 

activiteiten/sectoren (bijv. energie, eco-innovatie) en ontwikkelen van de ermee 

samenhangende betere connectiviteit voor opkomende industrieën

• innovatieve gedeelde marketing tussen verbonden havens

• grensoverschrijdend delen van informatie en best practices om hulpmiddelen en 

tijd te besparen

• terreinen beschikbaar maken voor bedrijven om inkomsten te genereren

• tijdelijk als ondersteunende faciliteiten fungeren voor hoofdhavens in het 

geval van vertragingen en/of onderbrekingen door natuurlijke of menselijke 

gebeurtenissen en daardoor een veerkrachtiger transportnetwerk bieden.

• druk en overbelasting verlichten wanneer andere grotere havens in de nabijheid 

hun limieten bereiken

• kans om toegang te krijgen tot nieuwe technologieën die de infrastructurele/

operationele connectiviteit kunnen verhogen, voor een grotere energiezuinigheid 

en minder emissies kunnen zorgen

• ontwikkeling van langetermijnstrategieën die rekening houden met de onderlinge 

afhankelijk van havens aan de zee 

• investeringen (bijv. grotere ankerplaats) om de effecten van de zwavelrichtlijn te 

verzachten

• gebrek aan beleidssteun

• verlies aan concurrentiekracht

• sluiting en/of verlies van werk

• druk door ecologische en sociale factoren

• druk van vastgoedontwikkelaars om terreinen te verkopen voor residentieel of 

recreatief gebruik

• mogelijke negatieve (kosten-) effecten van wettelijke of beleidsveranderingen 

en regelgevingen op havens (vooral wanneer ze doorgevoerd worden door 

beleidsmakers die geen grondige maritieme kennis of ervaring hebben)

• effecten van de klimaatverandering

• NIMBY-houding, m.a.w. tegenkanting tegen plannen voor havenontwikkeling van 

lokale gemeenschappen

• druk van nieuwe bewoners en eigenaars van een tweede verblijf met onvoldoende 

kennis van de zeevaart- en havenactiviteiten
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www.portofoostende.be

Wim Stubbe

Wim.stubbe@portofoostende.be

032487548768 (M)

0032(0)59340727 (T) 

De haven van  Oostende biedt directe 

toegang tot de Noordzee (51°14’ 

N - 2° 56’ E) . Ze ligt bovendien 

dicht bij de metropool Londen en 

het industriële hart van het VK, de 

Midlands. Dat betekent dat u via de 

haven van Oostende  uw transport 

van het VK naar het noorden van 

Frankrijk, Duitsland en Centraal-

Europa kunt organiseren. Daarnaast 

heeft de haven een zwaarlastkade 

gebouwd (tot 20 ton/m²), die zich 

direct aan de aan zee gelegen 

terminal bevindt waardoor u er zowel 

uw projectladingen, bulkgoederen, 

cruises en offshorematerieel efficiënt 

kunnen afhandelen.

• 90 ha (logistiek & 

opslag)

• 40 ha (offshore 

windpark en 

hernieuwbare 

energie)

• 5 ha (maritieme 

sector)

• Hernieuwbare 

energie

• bouw van offshore 

windparken

• maritieme sector

• logistiek

• projectladingen

• roro

• voeding

• chemicaliën

• Hernieuwbare 

energie

• bouw van offshore 

windparken

• maritieme sector

• logistiek 

• projectladingen

• voeding & vis

• bouw

• chemicaliën

• Rechtstreekse 

toegang tot 

autosnelweg - 

Europees netwerk

• Spoor

• Binnenlandse 

waterwegen

• Internationale 

luchthaven voor 

vracht/passagiers - 

heliport

• Cruises

• Ferry

www.portoframsgate.co.uk

Robert Brown

Robert.brown@thanet.gov.uk

+44(0)1843572105 (T)

De haven van Ramsgate bevindt 

zich in de zuidoostelijke hoek van 

Engeland en biedt aldus makkelijke 

toegang tot de Noordzee en het 

Engelse Kanaal. De haven heeft 

zich aangepast zodat ze diensten 

op maat kan bieden voor zowel de 

bouw als de verdere exploitatie en 

het onderhoud van windparken. 

Op dit ogenblik is Ramsgate de 

basis voor 305 turbines, een aantal 

dat volgend jaar nog met 17 zal 

stijgen. London Array is momenteel 

het grootste offshore windpark ter 

wereld trouwens. Ramsgate is een 

nichehaven die in staat is begeleid en 

onbegeleid vracht/reizigersvervoer op 

een doeltreffende en klantvriendelijke 

manier af te handelen.

• 100,000 m2 • Alle Hernieuwbare energie: 

Basis voor London 

Array O&M- en 

constructieteam; 

Vattenfall constructie 

en O&M (Thanet 

Offshore Wind 

+ Kentish Flats 

Windparken); Siemens 

Wind Power; Visser 

& Smit Marine 

Contracting Ltd)

• Hogesnelheidstrein

• Autosnelweg

• Ferry

www.portsmouth-port.co.uk

Jerry Clarke

jerry.clarke@portsmouth-port.co.uk

+44(0)7961367333 (T)

Portsmouth, met haar schitterende 

nieuwe passagiersterminal, is perfect 

gelegen voor ferry’s, cruises en cargo’s. 

De haven biedt gemakkelijke toegang 

tot de meeste routes naar Frankrijk, 

Spanje en de Kanaaleilanden. Daar-

naast biedt ze ook adembenemende 

cruisebestemmingen aan boord van 

luxecruiseschepen. Verder is Ports-

mouth een dynamische commerciële 

haven waarlangs 70% van de in het VK 

geconsumeerde bananen, en nog veel 

meer,  ingevoerd wordt.

• Ruimte beschikbaar 

wanneer concessies 

vrijkomen.

• Cruisesector

• Containersector 

(korte vaart)

• Roro-sector 

(Iberisch 

Schiereiland)

• Ferry’s

• Cruises

• Fruit

• Containers

• Klein stukgoed

• M275 autosnelweg 

maar 50m van 

havengrens

• Spoor

• Ferry’s

• Cruises

• Vrachtterminal

www.calais-port.fr

Anthony Pétillon

developpement.portuaire@calais-port.fr

+33(0) 32146 2900 (T)

+33 (0)32146 2999 (F)

Dankzij haar ligging in de drukste vaar-

geul voor internationale scheepvaart 

ter wereld, is Calais dé toegangspoort 

naar Londen en het VK. Calais biedt 

7 dagen per week, de klok rond 

een optimale dienstverlening, lage 

kosten en goede arbeidskrachten. De 

concessiehouder van de haven, de  CCI 

Côte d’Opale, investeert voortdurend 

in kwaliteitsfaciliteiten om aan de 

terechte eisen van hun klanten voor 

een verbeterde productiviteit in de 

afhandeling, te kunnen beantwoorden.

• 200 ha (logistiek & 

opslag)

• Modulair vervoer

• Cruises

• Hernieuwbare 

energie

• Biomassa

• Nieuwe wagens

• Visserij (Haven van 

Boulogne)

• Onderzeese kabels

• Chemicaliën

• Agro-industrie

• Autosnelweg

• Spoor

• Roro

• Cruises
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www.zeebruggeport.be

Patrick Van Cauwenberghe

pvc@mbz.be

+32(0)50543211 (T)

+32(0)50543224 (F)

Als belangrijke kusthaven aan 

de Belgische Noordzee, is de 

haven van Zeebrugge een 

erg productieve hub voor een 

breed gamma aan rederijen. 

Wat betreft de korte vaart, is 

Zeebrugge de belangrijkste 

haven op het vasteland voor 

de Britse en Ierse markt. 

Daarnaast is Zeebrugge een 

containerhub van topklasse. 

Ze is een van de weinige 

havens die moeiteloos de 

grootste containerschepen ter 

wereld aankan dankzij haar 

grote diepte en geavanceerde 

terminaluitrusting.

• 250 ha • Projectladingen

• Offshoresector

• Vloeibaar bulk

• Logistiek & distributie

• Voeding

• Automobielsector

• Autosnelweg

• Spoor

• Binnenlandse 

waterwegen

• Verbindingen korte 

vaart

• Roro

• Containerterminal

• Nabij internationale 

vracht/

passagiersluchthaven 

van Oostende

www.newhavenportauthority.co.uk

Franocois Jean

francoisjean@newhavenportauthority.co.uk

+44(0)1273612900 (T)

+44(0)1273612910 (F)

De ferryhaven van Newhaven 

kijkt uit op het Engelse Kanaal, 

één van de drukste vaargeulen 

ter wereld. Ze bevindt zich 

aan de zuidkust van Engeland 

in het graafschap Sussex aan 

de monding van de rivier de 

Ouse. Het is de haven die 

het dichtst bij Londen ligt. Ze 

biedt ferryverbindingen naar 

Frankrijk, is ideaal gelegen tus-

sen de badplaatsen Brighton en 

Eastbourne en biedt bovendien 

snelle toegang tot de rest van 

het VK.

• 12 ha • Hernieuwbare 

energie

• Toevoerketen 

offshore 

windindustrie

• Maritiem • Spoor (2 stations)

• Weg (50 minuten tot 

de luchthaven van 

Gatwick en 1 uur naar 

Londen)

• Ferry

www.doverport.co.uk

Richard Christian

richard.christian@doverport.co.uk

+44(0)1304240400 (T)

+44(0)1304240465 (F)

De haven van Dover is de 

drukste ferryhaven van Europa 

en een essentiële toegangspoort 

tot de rest van de wereld voor 

reizigers- en handelsstromen. 

Bovendien won ze al verschil-

lende prijzen, is ze de op één na 

drukste haven van het VK en de 

thuis van enkele van ‘s werelds 

meest prestigieuze cruis-

erederijen. Andere succesvolle 

elementen van de haven zijn 

haar vrachtterminal, bekroonde 

topjachthaven en verschil-

lende niche-activiteiten. Een 

veelzijdige haven met andere 

woorden.

• Hernieuwbare 

energie

• Maritieme diensten

• vracht (bederfelijke 

goederen)

• transport & logistiek

• M2 & M20 snelwegen

• Cruises

• Ferry’s

www.zeeland-seaports.nl

port@zeeland-seaports.com

Dick Engelhardt

dick.engelhardt@zeelandseaports.com

+31(0)115647400 (T)

+31(0)115647500 (F)

Het havengebied Zeeland 

Seaports omvat de havens van 

Vlissingen en Terneuzen. Het 

heeft de ideale Noordwest-

Europese ligging dankzij zijn 

strategische positie aan de 

Westerschelde tussen Rotterdam 

en Antwerpen en open toegang 

tot de Noordzee.

• 50 ha aan de 

Quarleshaven 

(Vlissingen Oost)

• 70ha in de Axelse 

Vlakte (Terneuzen)

• 80ha aan het 

Valuepark 

(Terneuzen)

• Kadegerelateerde 

activiteiten

• Logistiek (handling, 

opslag, transport)

• maritieme diensten

• industrie 

(olieraffinage, 

metaal, petrochemie, 

meststoffen, 

scheepsherstelling, 

scheepsbouw, 

offshore constructie)

• Weg

• Spoor

• Binnenlandse 

waterwegen

• Korte vaart

• Pijpleidingen
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Patrick Van Cauwenberghe

pvc@mbz.be

+32(0)50543211 (T)
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Als belangrijke kusthaven aan 

de Belgische Noordzee, is de 

haven van Zeebrugge een 

erg productieve hub voor een 

breed gamma aan rederijen. 

Wat betreft de korte vaart, is 

Zeebrugge de belangrijkste 

haven op het vasteland voor 

de Britse en Ierse markt. 

Daarnaast is Zeebrugge een 

containerhub van topklasse. 

Ze is een van de weinige 

havens die moeiteloos de 

grootste containerschepen ter 

wereld aankan dankzij haar 

grote diepte en geavanceerde 

terminaluitrusting.

• 250 ha • Projectladingen

• Offshoresector

• Vloeibaar bulk

• Logistiek & distributie

• Voeding

• Automobielsector

• Autosnelweg

• Spoor

• Binnenlandse 

waterwegen

• Verbindingen korte 

vaart

• Roro

• Containerterminal

• Nabij internationale 
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passagiersluchthaven 

van Oostende

www.newhavenportauthority.co.uk

Franocois Jean

francoisjean@newhavenportauthority.co.uk

+44(0)1273612900 (T)

+44(0)1273612910 (F)

De ferryhaven van Newhaven 

kijkt uit op het Engelse Kanaal, 

één van de drukste vaargeulen 

ter wereld. Ze bevindt zich 

aan de zuidkust van Engeland 

in het graafschap Sussex aan 

de monding van de rivier de 

Ouse. Het is de haven die 

het dichtst bij Londen ligt. Ze 

biedt ferryverbindingen naar 

Frankrijk, is ideaal gelegen tus-

sen de badplaatsen Brighton en 

Eastbourne en biedt bovendien 

snelle toegang tot de rest van 

het VK.

• 12 ha • Hernieuwbare 

energie

• Toevoerketen 

offshore 

windindustrie

• Maritiem • Spoor (2 stations)

• Weg (50 minuten tot 

de luchthaven van 

Gatwick en 1 uur naar 

Londen)

• Ferry

www.doverport.co.uk

Richard Christian

richard.christian@doverport.co.uk

+44(0)1304240400 (T)

+44(0)1304240465 (F)

De haven van Dover is de 

drukste ferryhaven van Europa 

en een essentiële toegangspoort 

tot de rest van de wereld voor 

reizigers- en handelsstromen. 

Bovendien won ze al verschil-

lende prijzen, is ze de op één na 

drukste haven van het VK en de 

thuis van enkele van ‘s werelds 

meest prestigieuze cruis-

erederijen. Andere succesvolle 

elementen van de haven zijn 

haar vrachtterminal, bekroonde 

topjachthaven en verschil-

lende niche-activiteiten. Een 

veelzijdige haven met andere 

woorden.

• Hernieuwbare 

energie

• Maritieme diensten

• vracht (bederfelijke 

goederen)

• transport & logistiek

• M2 & M20 snelwegen

• Cruises

• Ferry’s

www.zeeland-seaports.nl

port@zeeland-seaports.com

Dick Engelhardt

dick.engelhardt@zeelandseaports.com

+31(0)115647400 (T)

+31(0)115647500 (F)

Het havengebied Zeeland 

Seaports omvat de havens van 

Vlissingen en Terneuzen. Het 

heeft de ideale Noordwest-

Europese ligging dankzij zijn 

strategische positie aan de 

Westerschelde tussen Rotterdam 

en Antwerpen en open toegang 

tot de Noordzee.

• 50 ha aan de 

Quarleshaven 

(Vlissingen Oost)

• 70ha in de Axelse 

Vlakte (Terneuzen)

• 80ha aan het 

Valuepark 

(Terneuzen)

• Kadegerelateerde 

activiteiten

• Logistiek (handling, 

opslag, transport)

• maritieme diensten

• industrie 

(olieraffinage, 

metaal, petrochemie, 

meststoffen, 

scheepsherstelling, 

scheepsbouw, 

offshore constructie)

• Weg

• Spoor

• Binnenlandse 

waterwegen

• Korte vaart

• Pijpleidingen
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