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The ‘Havenkrant’ (literally translated, Port Newspaper) is a 12-page tabloid 
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four times a year since 2009 (circulation: 530,000 copies). It’s also available 

free of charge from several central points in the city. With the port literally moving 
steadily away from the residential areas, the purpose of the newspaper is to put the 
port back on the radar of those living in its vicinity. Initially the newspaper  achieves 
this by promoting the port as an attractive place for both work and recreation. 
 Something it has done successfully. Independent research has shown that  Havenkrant 
readers know more about the port and have a more positive attitude towards its 
 developments. The reputation of the Port of Rotterdam Authority is also better among 
this group. So the Havenkrant makes a significant contribution to creating support 
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 other words: the Havenkrant strengthens our ‘licence to operate’ and ‘licence to grow’, 
 necessary preconditions for a future-proof port.
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HOW THE PORT  
DISAPPEARED  
FROM VIEW
The port: you got up with it, 
and you went to bed with it. 
For generations the port and 
the lives of countless Rotter-
dammers were inextricably 
entwined. The port and its 
industry were self-evident 
and nearby. You smelled 
the port, you heard the port, 
from early in the  morning 
to late at night. Entire 
 families earned their living 
in the port and often sons 
followed in the footsteps of 
their  fathers. The port was a 
source of personal pride.

O
ver the twentieth century, port 
activities in Rotterdam grew 
explosively. The ships became 
bigger, the trading volumes grew. During the last century the port activities have gradually shifted away from the city and residential areas. 

The port of Rotterdam now covers an area of more than 45 kilometers in length.

New port sites were constructed, bit by 
bit further from the city. And so began 
the development, which continues to this 
day: port activities relocate to the outer 
areas, steadily further from the  residential 
cores, literally out of sight of the city’s 
 inhabitants.  
Thus it is over the past decades that a 
 ‘disconnection’ has arisen between city 

and port. Many residents now only know 
the port at a distance. From the cranes and 
the billowing smoke on the horizon. But 
exactly what goes on there between the 
ships, the tanks and the containers, they 
have no idea. An important advantage: 
disturbance from the port industry is less 
than it was. But this development also 
has a dark side, summarised as: unknown 

is unloved. Nearby residents who don’t 
work in the port, who never go there, who 
have no ‘relationship’ with it, begin to 
focus  primarily on the down-sides, like all 
 manner of inconvenience (noise, smell, 
traffic). Pride gives way to annoyance. 
The biggest risk of this evolution is that 
over time, public support for further port 
development erodes. And that support is 
vital. Because the port must also be able 
to expand in the future, evolving new 
activity to retain its competitive position. 
This only occurs in harmony with the 
 environment.

There’s also a drawback to this  ‘removal’ 
of the port: because most people are 
 never in the port, they have no idea of the 
work you can do there. Many still have 
the outdated idea that the port is staffed 



2HAVENKR ANT BACKGROUND

mainly by men doing dirty work under 
tough conditions. The consequence is that 
few young people aspire to a career in the 
port. This raises the risk that in future, 
port employers will be unable to recruit 
enough suitable (mainly  technically 
schooled) staff. Especially considering 
the imminent wave of people reaching 
 retirement. So it’s crucially important to 
sketch a realistic picture of port work. 
Namely that in the modern port, there 
are plenty of challenging, ‘clean’ and 
 well-paid jobs, for both men and women. 
And thus to encourage young people to 
undertake appropriate training.

Here, in a nutshell then are two  important 
communication challenges to which the 
Port Authority has found an answer, with 
success, in the shape of the  Havenkrant, 
a tabloid paper with a circulation of 
530,000 and distributed door-to-door 
four times a year to all residents in the 
port area. With the Havenkrant, the Port 
Authority strengthens the ties  between 
those living in the vicinity and the port 
itself, and contributes to a  positive (and 
realistic) picture of the port’s work 
and activities, among other things by 
 encouraging readers to explore this 
 adventurous environment themselves. 
Thus the newspaper makes an important 
contribution to sustainable support for 
the future port and port developments, 
our ‘licence to operate’ and our ‘licence  
to grow’.

THE PORT OF 
ROTTERDAM 
IN FIGURES

180,000 jobs

€ 21 billion in 
added value  
(3.2% GDP)

3,000 businesses

8-largest port 
in the world, the 
largest in Europe

465 million tonnes 
of throughput

12 million TEU 
(containers)

75 feet (24 metres) 
maximum draught

The mission of the Port 
of Rotterdam Authority is 
to create economic and 
social value by realising 
sustainable growth 
together with clients and 
stakeholders, in a world-
class port. It is to these 
ends that we manage, 
utilise and develop the 
Rotterdam port and 
industry area. Not only in 
extent, but also in quality. 
We are also responsible 
for ensuring that shipping 
is handled safely and 
efficiently. And we invest 
in the development of 
the existing port area, in 
new port sites, in public 
infrastructure and in 
handling shipping. We do 
all this with some 1,100 
employees and revenues 
of around € 600 million. 
The Port of Rotterdam 
Authority is an unlisted 
public limited company. 
Its shares are held by the 

Municipality of Rotterdam 
(around 70%) and the 
Netherlands State (around 
30%).
The Havenkrant is produced 
by the Port Authority’s 
Communications & External 
Affairs department. The 
department’s mission: 
“We work alongside 
port partners towards 
unequivocal, strong 
branding, and improving 
the overarching reputation 
of the Port Authority 
and the Rotterdam 
Port. Strengthening the 
international competitive 
position and the ‘licence 
to operate and grow’ 
are central to this.” The 
department does this on 
the basis of a proactive 
and integrated approach, 
with both internal and 
external communication, 
promoting interests, 
lobbying and strategic 
environment management.

A brief introduction: 
PORT OF ROTTERDAM AUTHORITY
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Bringing a beautiful, 
safe and accessible 
port closer
On the cover of every Havenkrant – immediately under the 
logo – one sentence recurs invariably. It translates as: “The Port 
of Rotterdam Authority works with residents, companies and 
 municipalities to bring a beautiful, safe and accessible port 
 closer.” This is the shortest summary possible of the Havenkrant’s 
mission. Every article and every photo must further this mission 
in one way or another.

T
he Havenkrant achieves this 
through a sophisticated ‘page 
formula’. In it, for each article and 
section there’s a  determination 

of what its effect should be on the  reader. 
An important starting point here are 
the  objectives of the Communications & 
 External Affairs department, which are 
derived from the strategic principles of the 
Port of Rotterdam Authority:

• ENERGY TRANSITION The port of 
 Rotterdam positions itself as a ‘flagship 
 decarbonisation region’. We also demon-
strate this in the Havenkrant, with articles 
on bio-based and circular initiatives.
• DIGITISATION Developing online 
 services is high on the agenda for the 
 Rotterdam port. This also includes the 
 ‘online experience’ of the port. This is 
why we launched an online portal for 
the Havenkrant over the past year. Here 
one can find the articles from the printed 
 edition, often enriched with extra content, 
such as videos. Here too we also publish 
interim articles relevant to current events 
in the port. This online channel will be 
 expanded further in the year ahead.
• ACCESSIBILITY On one hand this 
theme concerns the port’s good connections 
with the hinterland (via road, rail, pipelines 
and waterways). On the other, however, 
it refers to keeping the road network as 
free of tailbacks as possible for the region’s 

The first Havenkrant appeared in March 2009. We’re currently working on the 33rd edition, which will appear in 
spring 2017; that will take us into our ninth year of publication. Anyone putting the first and latest Havenkrant 
side by side will see many similarities, but also notable differences. For example, different ‘headers’, a different 
layout for headlines and teasers, different use of colours and fonts on the cover. This also applies to the rest of the 
newspaper. Since creating the paper, we have continued to evolve its design and page formula. On one hand this 
is a consequence of reader surveys (for example an eye-tracking study in which we explored how readers scan the 
cover, plus associated optimisation), on the other guided by developments in the port and the changing strategy 
of the Port of Rotterdam Authority. For instance, the current editions devote more attention to the phenomenon of 
‘decarbonisation’ in the port, and all the innovations associated with this. 

residents, not only for those travelling by 
car, but also by bike and public transport. 
We devote a great deal of attention to 
this in the Havenkrant, with articles on 
 infrastructural projects, but also at a much 
lower threshold: how do I cross the port as 
efficiently (and economically) as possible 
by ferry?
• REPUTATION AND STAKEHOLDER 
MANAGEMENT This encompasses 
 securing a good reputation for the Port 
 Authority and the port. We achieve this 
among other things by communicating a 
positive and consistent picture of relevant 
themes in the Havenkrant. We also offer a  
platform for the views of residents and  other 
 stakeholders, to speed up the dialogue. 

Count them up: 33 EDITIONS, 9 VOLUMES

Page pillars: 
THE HAVENKRANT’S 
 FOUNDATION
Alongside the specific objectives mentioned here, 
there are also several other important topics that 
recur in each edition. We call these topics our ‘page 
pillars’. They make up the intrinsic foundation of all 
the articles and features in the newspaper:
• Safety
• Employment
• Recreation
• Current port developments
• Innovation
• Sustainability
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FROM PORT FANS 
AND BOFFINS  
TO MOTHERS AND 
YOUNG GIRLS

T
he primary target group for the 
Havenkrant is all those living in 
the vicinity of the port area, with 
the emphasis on ‘all’. Naturally 

these are the people working in the port, 
those who enjoy ships and industry, who 
are already involved in the port. But a 
large part of the target group also consists 
of people for whom the port is a distant 
show, to whom the port is immaterial, or 
who even dislike the smoking chimneys 
on the horizon. The Havenkrant wants 
to reach all these people through an 
 audience-friendly and accessible approach, 
in which everyone finds something to his 
or her liking (more on this later).

What all these people have in  common, 
is that they live in and around the port. 
That’s why the Port Authority also 
opted for the only mass medium with 
which you can reach all these people: a 
 newspaper delivered door-to-door with 
a circulation of 530,000 copies (printed 
on  environmentally-friendly paper with 
a hallmark from the Forest Stewardship 
Council). The reach of the newspaper is far 
greater than the number of printed copies, 
given that the average Dutch household 
comprises 2.2 people; it’s also apparent 
that the newspaper is often passed on to 
family members and friends.

In concrete terms the distribution 
area is the city of Rotterdam, but also 
the  countless residential areas in the 
 elongated region (+/- 45 km) between 
the city centre and the Maas estuary. 
Some 1.2 million people live in this area 
(by way of  comparison: the Netherlands 
has a total population of 16.8 million). 
In addition to door-to-door distribution, 
the  newspaper can also be picked up at 
a number of public places, like libraries, 
museums and other cultural institutions. 
Those living outside the distribution area 
can receive the newspaper by post. Of 
course, the newspaper is also distributed 
among a large number of companies in the 
port, where employees can pick it up. We 
also take into account our international 
 readers, for example, through distribution 
by embassies and schools. 

The stereotype image is that the port is 
a male stronghold. This has long been 
at odds with the reality. Increasing 
 numbers of women work in the port. At 
the same time mothers generally play an 
 important part in choosing their  children’s 
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 educational directions, and also often 
choose the family outings. That’s why it’s 
an important principle of the  Havenkrant 
to address both male and female readers, 
with a good mix of topics and  appropriate 
photography and design. Men feel 
 particularly attracted by the hard, tough 
and technical aspect of the port;  women 
are generally more  interested in the 
 human tales behind this robust  exterior. 
Men are especially fond of facts, figures 
and details. Women set more store by 
emotions, opinions and stories. In each 
article we show both ‘faces’ of the port.

Op 3 mei 1966, vijftig jaar geleden,  
beleeft Rotterdam een primeur: het is de 

eerste keer dat een containerschip  
aanmeert in een Europese  haven.  

Vanaf dat moment drukt de container 
zijn stempel op de wereldhandel en onze 

 levensstijl. Want bijna alles in huis en  
aan ons lijf is hier dankzij deze stalen  

doos. Speel de  containerquiz en win een  
vip-rondleiding bij ECT.

De geschiedenisboeken wijzen 
de Amerikaanse ondernemer 
Malcolm McLean aan als de 
uitvinder van de container. 
Als eigenaar van een vracht
wagenbedrijf ziet hij vaak hoe 
lading van de truck op het schip 
wordt gehesen en omgekeerd. 
Stuk voor stuk, een uiterst 
arbeids intensieve klus. De hele 
truckoplegger in één keer op 
het schip zetten, lijkt McLean 
handiger. Hij voegt de daad bij 
het woord door een rederij te 
kopen en hiermee te experi
menteren. Als de oplegger te 
veel ruimte blijkt in te nemen, 
bedenkt hij de container. De rest 
is  geschiedenis.

VRAAG: Hoe heette het eerste 
con tainerschip dat in 1955 in 
de vaart werd genomen?

De kracht van de container 
is zijn eenvormigheid: elke 
container, waar dan ook ter 
wereld, heeft een standaard
maat. Alle infrastructuur is 
hierop afgestemd. De schepen, 
kranen, treinen, vrachtwagens, 
 binnenvaartschepen, noem 
maar op. Eén standaard
container is twintig voet lang, 
ongeveer zes meter. Dit  noemen 
we 1 TEU, de eenheid waarin we 
containerladingen uitdrukken. 
Een gewone, grote container 
zoals je die op een vrachtwagen 
ziet, is 2 TEU,  oftewel veertig 
voet (13,65  meter). 

VRAAG: De standaardmaat 
voor containers wordt afge
kort tot TEU. Waar staat dit 
voor?

Kijk eens om je heen. Een sub
stantieel deel van de producten 
die je dagelijks leven bepalen,  
is per schip aangevoerd. De kle
ding die we dragen, de  telefoon 
waarmee we bellen, de spullen 
die we gebruiken, de benzine  
in onze auto en het eten op  
ons bord.

VRAAG: Hoe groot is het aan
deel van goederen dat wereld
wijd per schip wordt vervoerd: 
40, 50, 75 of 90 procent?

De geschiedenis van de con
tainer loopt gelijk met de uit
breiding van de Rotterdamse 
haven naar het westen, richting 
zee. De eerste container
terminal van Rotterdam (die 
vorig jaar werd gesloten) was 
de City Terminal van ECT in 
de Eemhaven: dicht bij de stad 
en uitvalswegen. Maar met de 
enorme groei van de contai
nerhandel in de jaren zeven
tig, groeit de noodzaak voor 
 ruimere terminals met plek 
voor grotere schepen. Daarom 
opent ECT in 1985 de Delta 
 Terminal op de Maasvlakte. 
Hier begint ook de robotisering 
van de containerhandel in de 
vorm van automatische voer
tuigen, die ook een vertrouwd 
gezicht zijn op de nieuwste con
tainerterminals van APMT en 
RWG op de Maasvlakte.

VRAAG: Hoe heet de robot
wagen die het transport tussen 
kadekraan en containerstapel 
(‘stack’) op de terminal ver
zorgt?

De MS Fairland arriveert op 
3 mei 1966 in Rotterdam met 
226 containers aan boord die 
hij zelf kan lossen met eigen 
boordkranen. De schepen die 
tegenwoordig bij de Maasvlakte 
aanleggen, hebben plek voor 
zo’n 9.500 40voetcontainers, 
in totaal zo’n 19.000 TEU. Op 
deze containerreuzen staan de 
containers 23 rijen dik. Om die 
te lossen, heb je gigantische 
 kranen nodig die tot 50 meter 
uit de kade kunnen reiken.

VRAAG: Hoe noemen we het 
specifieke type kraan geschikt 
voor het lossen van de grootste 
categorie containerschepen?

De komst van de container 
vormt het begin van de globali
sering van het transport. Door 
de efficiëntie en schaalgrootte 
van de containerhandel dalen 
de transportkosten van goede
ren drastisch. Vormen in 1970 
transportkosten nog 10  procent 
van de  consumentenprijs, 
 tegenwoordig ligt dit rond 
de 3 procent. Bij kleine pro
ducten als schoenen daalt 
dit zelfs tot een half procent. 
Zo kost het vervoer van één 
spijkerbroek maar iets meer 
dan een halve euro per stuk, 
ook al komt die van de andere 
kant van de wereld. Zoals uit 
China, goed voor een kwart van 
alle  containergoederen die in 
 Rotterdam arriveren.

VRAAG: Welk land stond in 
2014 tweede in het lijstje met 
landen waaruit de meeste 
 goederen per container in 
Rotterdam arriveren, onder 
China? Tip: het CBS houdt 
hierover lijstjes bij.

Het belang van de container 
voor de wereldhandel kan 
nauwelijks worden overschat. 
Vandaar dat de container ook 
wel ‘de uitvinding van de eeuw’ 
wordt genoemd. Zijn er nieuwe 
uitvindingen denkbaar die een 
vergelijkbare transportrevolutie 
kunnen inluiden? Havenbedrijf 
Rotterdam zet een paar poten
tiële kanshebbers op een rijtje 
op een speciale website rondom 
een halve eeuw containerover
slag: www.portofrotterdam.
com/nl/50jaarcontainer. 
Veelbelovend is het open net
werk van logistieke diensten, 
waarmee iedereen moeiteloos 
spullen van a naar b kan trans
porteren, zonder zich met al
lerlei technische en tijdrovende 
details te hoeven bezighouden.

VRAAG: Hoe noemen we 
het open netwerk waar
van  sommige futurologen 
 verwachten dat het de wereld
handel op zijn kop kan zetten?
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STUUR JE ANTWOORDEN  
NAAR: 

havenkrant@portofrotterdam.com  
o.v.v. ‘containerquiz’.

WAT PAST ER IN EEN CONTAINER*?

koelkasten wasmachines

 fietsen

stofzuigerstv’s

wijndozen

dvd-spelers
spijkerbroeken

sportschoenenkokosnoten
bananen

cd’s

Fotolijstje 

uit Maleisië

Fruit uit 

Brazilië en 

Costa Rica

Overhemd uit 

India

Vaas uit 

Thailand

Fiets uit de  

Verenigde Staten 

Kleding uit Turkije 

Sportspullen 

uit Pakistan 

Tuinmeubelen uit Indonesië Smartphone en laptop  uit  

China

Wijn uit

Zuid-Afrika

Sneakers  

uit Vietnam

OUDSTE VERSUS NIEUWSTE

Te water 1942 (in 1955 omgebouwd tot containerschip), Lengte 143 m, Breedte 22 m, Capaciteit 339,5 TEU

Te water 2015, Lengte 395 m, Breedte 59 m, Capaciteit 19.000 TEU

MS Fairland, eerste containerschip dat in 1966 Rotterdam aandeed

MSC Oscar, grootste containerschip ter wereld, bezocht vorig jaar Maasvlakte 2

* Dat wil zeggen: in een container van 2 TEU, zoals je ze het meeste ziet in de haven.

 7 vragen over een halve eeuw 
container overslag

ALLES UIT DE 
CONTAINER

Quiz
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I

Win een  
viprondleiding 

bij ECT.

ContainerspecialContainerspecial6   7

7.329.651
Zoveel containers werden in 2015 in de haven van Rotterdam overgeslagen. Daarmee stond 
Rotterdam op de eerste plek in het ranglijstje van Europese containerhavens. Deze en nog veel 
meer andere cijferfeitjes over de haven vind je in de nieuwste uitgave van Haven in Cijfers (met 
daarin gegevens uit de jaren 2013-2015). Download de gids of bestel een papieren versie op:
PORTOFROTTERDAM.COM/HAVENINCIJFERS

MEN READ HORIZONTALLY, 
women vertically
To ensure that both 
men and women can 
work their way through 
the Havenkrant, 
we introduced a 
horizontal and vertical 
reading direction in the 
 newspaper’s design. 
To put it in black 

and white: men scan 
through the newspaper 
horizontally, looking 
for facts and figures. 
Women read the longer, 
more in-depth stories 
vertically, looking for 
emotions, like the Port 
Stories feature.

Finally, although the Havenkrant is 
 intended primarily for residents, it also 
fulfils an important role in  communicating 
with local stakeholders. These include 
entrepreneurs (employees in companies, 
hotels, tourist offices etc.) who work in 
the port area, local journalists, managers, 
members of interest groups working with 
the environment, transportation, safety 
etc. When selecting topics, the editors also 
take this into account.

The Havenkrant 
constantly seeks 
interaction with the 
reader, to strengthen 
ties with the target 
group. That’s why it 
regularly publishes 

notable port photos 
taken by enthusiasts. 
The editorial team also 
occasionally organises 
an exhibition of reader 
photos. Each edition of 
the newspaper  

also features countless 
initiatives and 
competitions, online  
and through social 
media. Anniversary  
issue number 25 
featured more user 

initiatives than ever. 
E-mails and letters 
flooded in for weeks  
– ultimately the editors 
received around  
1,800 responses.

Contests are a effective way of promoting interaction with the reader. In this case, we held a quiz on the 
history of the container in order to celebrate its fiftieth anniversary.
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ONDERTUSSEN IN
de Prinses 

Alexiahaven

D
erek Otte (28) schrijft, rijmt, dicht 
en verschijnt daarmee regel matig 
op radio en tv. Zijn stijl heeft 
veel raakvlakken met de haven-

stad waar hij woont: ongepolijst en direct. 
 Regelmatig doet hij dan ook inspiratie op 
in de haven. Dan rijdt hij naar Heijplaat. 
‘Daar schrijf ik in de auto, tussen de  schepen, 
 kranen en containers. Die omgeving 
 inspireert me, ik houd van rauw. Ook in mijn 
gedichten. Gewoon zeggen wat je voelt en 
vindt, niet van dat halfzachte gedoe.’
Zijn fascinatie voor de haven kreeg de 
 dichter met de paplepel  ingegeven. ‘Mijn 
opa werkte vroeger als vrachtcontroleur; hij 

voerde  inspecties uit, keek of dingen veilig 
 gebeurden. Hij vertelde vaak hoe hij met 
zo’n klein touwladdertje aan boord klom van 
die gigantische tankers. En met mijn vader 
fi etste ik vroeger veel door de stad. Zo kwam 
ik voor het eerst op Heijplaat. We fi etsten 
altijd langs het water, om schepen te kijken. 
En tijdens de Wereldhavendagen nam hij 
me elk jaar mee naar de vuurwerkshow.’

Tegenwoordig woont Derek, die onlangs 
zijn dichtbundel ‘Regelgeving’ uitbracht, 
in Rotterdam-West, bij het Marconiplein. 
‘Van daaruit kun je Heijplaat zien liggen aan 
de andere kant van de Maas, mijn favoriete 
 havenplek. Water, oevers, bruggen, bootjes. 
Ik zou in Nederland in geen enkele andere 
stad willen wonen dan Rotterdam.’ 
DEREKOTTE.NL

DE HAVENSPOT VAN dichter Derek Otte
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In elke Havenkrant vertelt 
Allard Castelein, CEO van 
het   Havenbedrijf, wat er in 
de haven speelt. 
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Allard 
Castelein over 
wind parken 
op zee

De Rotterdamse haven wil graag een rol 
spelen in de aanleg van windparken op zee. 
Waarom eigenlijk?
‘De aanleg van windparken op zee, oftewel 
 offshore windparken, is een enorme groei-
markt. Alleen al voor de Nederlandse kust 
worden vijf van de grootste windparken ter 
wereld  gebouwd in de komende jaren. Al deze 
ont wikkelingen vragen om goed uitgeruste 
havens voor de aanleg en het onderhoud van 
deze windparken. Deze betrekkelijk nieuwe 
bedrijfstak levert daarnaast zowel in als rond 
de haven vele honderden nieuwe banen op in 
 engineering, transport, productie en logistiek.’

Wat doet Rotterdam om deze markt aan 
zich te binden?
‘Onze haven heeft van oorsprong een enorm 
sterk ontwikkeld cluster van bedrijven in de 
offshore en maritieme sector. De kracht hier-
van is ongeëvenaard en maakt het voor de 
offshore windindustrie aantrekkelijk om zich 
hier te  vestigen. Denk bijvoorbeeld aan de 
grote werven, vele toeleveranciers, maritieme 
 servicebedrijven en constructiebedrijven. 

 Tevens is het 
 belangrijk dat 
we het  bestaande 
cluster blijven 
 vernieuwen 
 zodat de aan-
wezige  kennis 
op een hoog peil 
blijft en er nieuwe 
 economische 
 activiteiten komen 
voor stad en haven. 
In dit verband 

hebben we recent met een aantal Rotterdamse 
bedrijven die actief zijn in de offshore wind een 
manifest ondertekend. Als ‘Rotterdam Offshore 
Wind Delta’ zetten we ons gezamenlijk in om zo 
veel mogelijk van de offshore wind activiteiten 
aan Rotterdam te  verbinden. Daarnaast 
 investeren we in nieuwe terreinen voor offshore 
windprojecten en  trekken we nieuwe klanten 
aan uit de offshore wind industrie om zich hier 
te vestigen.’

Vorig jaar maakte Sif Group bekend dat het 
binnen één jaar funderingspalen voor wind-
turbines vanaf de Maasvlakte kan  leveren. 
Hoe staat het ermee?
‘Dat gaat lukken. De bouw van de nieuwe 
 terminal is nog volop gaande, maar de 
 funderingspalen – tot wel honderd meter lang 
en elf meter in doorsnede – kunnen al op de 
Maasvlakte in elkaar worden gelast. Wanneer u 
dit leest, heeft Sif zijn eerste monopiles, zoals ze 
heten, hier in elkaar gezet.’
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Omringd door een 
massa havenfans 
pakte Hugo Sluimer 
(52) zijn camera toen 
de Pioneering Spirit 
de Rotterdamse 
haven verliet.

Zaterdagochtend 04:45 uur. Vlaar-
dinger Hugo Sluimer stapt aan 
boord van de FutureLand ferry. Hij 

is niet de enige fotograaf: ‘Het was duwen 
en trekken. Af en toe had ik een hand 
of voet in beeld.’ Als een van de eersten 
meldde Hugo zich aan voor deze speciale 
uitzwaaitocht. Niet verwonderlijk: hij 

houdt van de haven. Vader, opa, ooms: 
ze werkten op een sleper, als dokwerker 
of haringvisser. Als kind stond hij samen 
met zijn vader op het dak van hun fl at 
in de Westwijk te staren naar tewater-
latingen op de Waterweg. De liefde voor 
schepen is altijd gebleven. ‘Ik fotografeer 
ze graag. Vooral de grote jongens.’  

‘DEZE NIEUWE 
BEDRIJFSTAK 
LEVERT HONDER-
DEN NIEUWE 
BANEN OP

’
mijn hoofd is een haven 

waar letters getakeld  
van woorden gedragen 

tot zinnen gestapeld 
van lossen naar laden 

tot het anker gelicht 
de zeeën bevaren 

ieder schip een gedicht
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Volg @hugosluimer op Instagram of via flickr.com/photos/hugosluimer

Close ties  
WITH THE READER
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A JOURNEY OF EXPLORATION THROUGH THE PORT, FROM COVER TO BACK PAGE

T
he Havenkrant thus shows 
just how the port actually is in 
the view of the Port Authority: 
adventurous, nearby and also a 

place for women and children. In practice 
this is a constant balancing act: we want 
to impart serious information that people 

read willingly. So it cannot be served up 
boringly or as serious fare. The trick? The 
newspaper is designed as an exciting and 
varied journey in twelve pages, past all the 
port’s facets. It is a mixture of serious and 
entertaining, business-like and emotional, 
factual and descriptive. All the relevant 

topics appear in just the right balance: 
recreation, employment, accessibility, 
safety, sustainability, innovation. In  
this way the newspaper serves as many 
target groups as possible, and literally 
brings the port closer. Let’s head out  
on tour!

Prizes and nominations 
FOR THE HAVENKRANT
Winner Grand 
Prix Customer 
Media 2012, 
category:  
best Business- 
to-Consumer  
medium 

Nomination 
Dutch Grand 
Prix Company 
Magazine 2010,  
category: best 
external company 
magazine

2 De haven 24/7

GESPOT Drijvende bomen in de Rijnhaven

Maasvlakte 2 biedt
ruimte aan 
op- en overslag.

Zanddam 

Het zandkleurige deel op deze tekening van de tweede 
Maasvlakte geeft het land aan dat in 2010 is opgespoten.

2 3

Bulldozers verdelen 
opgespoten zand. 

Nieuw gewonnen land, 
5 meter boven NAP.

Noordzee

WALPERSEN
Is het ook te ondiep voor 
‘rainbowen’, dan pompt de 
sleephopperzuiger het zand 
via een leiding op het land.

RAINBOWEN
Als ‘klappen’ niet 
meer gaat, spuit de 
sleephopperzuiger 
zand over de kop.
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ONDERTUSSEN OP  

Heijplaat

Dansgezelschap Conny Janssen 
Danst staat van 16 juni t/m 10 juli 
met Courage in de Ferro Dome: de 

verbouwde gashouder aan de Keileweg, 
Rotterdam. Dansers Christiaan de Donder 
en Yanaika Holle zijn onder de indruk van 
deze rauwe  havenplek midden in de stad.  
Yanaika: ‘Ik woon vlakbij de Ferro, maar 
de oude gashouder was me nooit eerder 
 op gevallen. Hij staat een beetje verstopt ach-
ter een bouwmarkt.’ 
Christiaan: ‘De ruimte is heel groot, rond 
en hoog. Ik denk dat er wel drie mensen op 
elkaars schouders kunnen staan.’ 

Yanaika: ‘Het is een rauwe plek met een 
 bizarre akoestiek. Vogels vliegen in en uit en 
je moet goed opletten waar je loopt.’  
Christiaan: ‘Daarom repeteren we nu nog 
in de studio. Alles moet straks groter. Acht 
stappen in de studio zijn er in de Ferro 
 misschien wel vijfentwintig. Dat maakt het 
voor ons dansers een stuk intensiever.’ 
Yanaika: ‘We zijn in de voorstelling met 
 dertien dansers. Een groep die zich gaande-
weg de ruimte steeds meer toe-eigent.’ 
Christiaan: ‘Courage is Frans voor ‘moed’. De 
voorstelling gaat over de kleine man in een 
grote ruimte.’

Yanaika: ‘Het publiek zit in een cirkel om ons 
heen. Op een normaal toneel ben je gericht 
op de voorkant, nu moeten we 360 graden 
interessant zijn.’  
Christiaan: ‘Daar let Conny Janssen, de 
 choreografe, goed op. Vanaf elke plek beleeft 
het publiek de voorstelling anders.’ 
Yanaika: ‘De kostuums worden aan de 
 industriële havenomgeving aangepast. 
 Stevige schoenen, kleding in lagen. Aan het 
begin is het nog koud, later kan er meer uit. 
Niets mooier dan de kwetsbare lichamen 
van de dansers tegen deze ruwe achtergrond.’
CONNYJANSSENDANST.NL

DE HAVENSPOT VAN dansers Christiaan en Yanaika
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Elke Havenkrant praat Allard 
Castelein, CEO van Haven bedrijf 
Rotterdam, ons bij over een 
 onderwerp dat speelt in de haven. 
Dit keer: cruiseschepen.
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Allard Castelein

VRAGEN 
AAN 

Elk haven
nummer zijn 
 eigen verhaal. 
Vanaf de 
 Malakkastraat 
op de Maas-
vlakte verhuurt 
en verkoopt 
 BalkTrade al 15 
jaar opslag- en 
zeecontainers. Voor transport uiteraard, maar 
ook voor gebruik in de bouw of op  evenementen. 
 BalkTrade past de containers aan naar de wens 
van de klant: met complete (koel)inrichting, 
in elke kleur. En wie van een zeecontainer een 
 woning wil maken, zit hier ook goed. Voor 800 
euro ben je al de trotse eigenaar van een container. 
BALKTRADE.COM 

Het is tegenwoordig druk bij de Cruiseterminal. 
Hoe komt dat?
‘Ja, het is eerder regelmaat dan uitzondering dat 
er een cruiseschip aan de kade bij de Erasmus-
brug ligt. Het is een prachtig gezicht. Vooral in 
mei was het erg druk. Koningin Máxima doopte 
op 20 mei het MS Koningsdam en op 24 mei 
legde het grootste cruiseschip ter wereld aan: 
de Harmony of the Seas. Elke donderdag meert 
de AIDAprima af in Rotterdam. Het schip vaart 
wekelijks een rondje langs vijf havensteden rond 
de Noordzee. In totaal komt dit jaar 62 keer een 
cruiseschip op bezoek. Volgend jaar zelfs 83 keer.’

Hoe schoon zijn cruiseschepen?
‘Een schip als de AIDAprima is eigenlijk een 
 varend dorp met kamers voor ruim 4.000  gasten 
en bemanningsleden, restaurants, winkels, sport-
voorzieningen etc. Dit soort cruiseschepen moet 
de elektriciteit die daarbij nodig is veelal zelf 
opwekken. Havens hebben over het algemeen 
geen voorziening waarop zulke grote schepen 
kunnen aansluiten. In Rotterdam hebben we die 
zogenoemde walstroom alleen voor binnenvaart-
schepen en de veerboten in Hoek van Holland. Die 
hoeven hun generator daardoor niet te gebruiken 
als ze zijn afgemeerd. Cruiseschepen moeten dat 
nog wel. De AIDAprima kan LNG gebruiken om 
elektriciteit op te wekken, maar daarvoor moet ze 

wel LNG tank-
en. We onder-
zoeken op dit 
moment hoe 
dat veilig kan. 
De AIDAprima 
wordt daarmee 
naar verwach-
ting het eerste 
schip dat LNG 
gebruikt in 
plaats van 

 diesel om elektriciteit op te wekken. Dat is een 
stuk schoner. Walstroom voor cruiseschepen is 
een ontwikkeling voor de lange termijn. Cruise-
rederijen en havens moeten dan met elkaar  
afspreken hierin tegelijk te investeren.’

Zijn cruises belangrijk voor Rotterdam?
‘Er zitten twee kanten aan: de inkomsten en 
de beleving. Het is lastig te becijferen hoeveel 
het financieel precies oplevert. Een deel van de 
 passagiers bezoekt Rotterdam, maar sommigen 
gaan ook naar Delft, Kinderdijk en elders. Daar-
bij geven ze geld uit in winkels, horeca, musea 
etc. Het schip zelf moet ook bevoorraad worden 
en schakelt allerlei dienstverleners in. Het zijn 
dan ook vooral ondernemers in de stad, de  haven 
en de regio die eraan verdienen, niet zozeer het 
Havenbedrijf. Naar schatting gaat het om  enkele 
 honderdduizenden euro’s per cruiseschip. Dus 
bij 62 schepen tikt dat aardig aan en levert dat 
heel wat werkgelegenheid op. Daarnaast maken 
cruiseschepen de haven zichtbaar in het hart 
van de stad. Ligt er een schip aan de kade, dan 
staan op de Erasmusbrug en de  Wilhelminapier 
allemaal mensen met een foto camera. Mensen 
uit de wijde omgeving  genieten van al die cruise-
schepen.’

320-04-2016  
20.14 UUR

‘Deze foto nam ik midden in de 
stadshaven, tijdens een run op 
Heijplaat van de Rotterdam 

 Runningcrew. Ik begeleid de runs, samen 
met zo’n zeventig andere sportievelingen.  
We  rennen altijd op een andere plek in de 
stad. Het is heel lokaal, alleen mensen uit 
Rotterdam en de regio doen mee. Ja, zelf  
ren ik ook 5 of 10 kilometer. Maar als ik 
fotografeer, neem ik de fiets, want met een 

camera rennen dat werkt niet. De 3-kilome-
terloop, de  beginnersgroep, is het leukst om 
vast te leggen. Voor hen is de loop de grootste 
uitdaging, ze zijn vaak supertrots als ze hun 
doel halen. Ik kijk er elke maand weer naar 
uit. Fotograferen doe ik naast mijn werk in 
een fotowinkel. Ik laat anderen graag zien 
wat ik zie en kan er mijn creativiteit in kwijt.’
IRISHOFLAND.NL   
ROTTERDAM-RUNNINGCREW.NL

Iris Hofland (29) 
uit Nieuwerkerk 
aan den IJssel 
is fotografe en 
begeleider bij 
Rotterdam  
Runningcrew.

‘DIT JAAR  
KRIJGEN WE 62 
KEER EEN CRUISE-
SCHIP OP BEZOEK, 
VOLGEND JAAR  
ZELFS 83 KEER

’

Sinds kort kent Rotterdam een nieuwe 
groene spot: het Dobberend Bos. 
 Twintig bomen deinen in hergebruikte 
oude zeeboeien in de Rijnhaven. Dit 
 bijzondere stads havenbos vraagt aan-
dacht voor kunst,  innovatie en duur-
zaamheid. Via het  Bomendepot krijgen 
de bomen (die eerst elders in Rotterdam 
stonden) een nieuw  leven op het water. 
Het groene kunstwerk is bedacht door 
Mothership, ook  verantwoordelijk 
voor de  schildering in de Rotterdamse 
Markthal. Het bos blijft ten minste vijf 
jaar in de Rijnhaven dobberen.

‘Vanaf elke 
plek beleef je 
deze dans-

voorstelling  
anders’

VOORBEREIDINGEN VERDIEPING NIEUWE WATERWEG VAN START

Baggeren voor een betere doorvaart
 » Jaarlijks varen meer dan 15.000 zee-
schepen over de Nieuwe Waterweg 

 » Maar voor sommige schepen is de 
rivier te ondiep 

 » Havenbedrijf Rotterdam is daarom 
gestart met voorbereidingen voor het 
verdiepen van de Nieuwe Waterweg en 
de Botlek 

M
et de grootsheid van Maas-
vlakte 2 zou je haast ver-
geten dat ook landinwaarts 
belangrijke Rotterdamse 

havengebieden liggen. Het Botlekgebied 
bijvoorbeeld. Dit is een van de groot-
ste (petro)chemische complexen van 
 Europa: een cluster van olieraffinade-
rijen, chemiebedrijven en opslagbedrij-
ven. Hier komt de  benzine voor je auto 
vandaan, maar ook de  zonnebloemolie en 
kokosolie waarmee je kookt. Schepen die 
richting de Botlek  varen worden steeds 
groter en nemen meer lading mee. Hier-
door komen ze steeds dieper in het water 
te liggen.  Omdat de Nieuwe Waterweg te 
ondiep is, kunnen sommige nieuwe sche-
pen niet volledig beladen hun ligplaats in 
de  Botlek bereiken. En dat kost geld. 

VERDIEPEN OF VERLIEZEN
Door de verdieping van de Nieuwe 
 Waterweg kunnen schepen met een 
 grotere diepgang het Botlekgebied wél 
bereiken. Ook de ligplaatsen en kades in 
de havens zullen daarvoor dan verdiept 
worden. Heel belangrijk, vindt Edwin 
Hupkes, projectmanager bij het Haven-
bedrijf. ‘Anders verliezen we lading aan 
Antwerpen, want daar kunnen schepen 
van vijftien meter diep wél terecht.’ De 
Nieuwe Waterweg moet anderhalve 
meter dieper worden, over een lengte 
van vijfentwintig  kilometer. In de aange-

Bij het baggeren 
kan van alles 
worden gevonden. 
Scheepswrakken, 
bommen en... goud! 
Na het bombarde-
ment in de Tweede 
Wereldoorlog 
besloot Nederland 
om een partij 
goudstaven veilig 
te stellen. Op 11 mei 
1940 voer het schip 
met 937 goudstaven  
richting Hoek van  
Holland. Op de  
 Waterweg klapte 
het schip op een 

Duitse zeemijn. Het 
schip zonk, inclu-
sief de goudstaven. 
Na de capitulatie 
ontdekten de 
Duitsers de 
mislukte operatie. 
Zij baggerden de 
goudstaven op. Ook 
na de oorlog zijn 
er nog goudstaven 
opgegraven. Maar 
niet allemaal. Zes 
goudstaven met 
een hedendaagse 
waarde van circa 
2,5 miljoen euro zijn 
nooit gevonden…

‘Bij het baggeren 
kan van alles  
worden gevonden, 
ook goud’ 

FEITEN EN 
CIJFERS

1,5 meter
Zoveel moet de 
Nieuwe Waterweg 
worden verdiept.

25 kilometer
Over deze afstand 
moet er worden 
 gebaggerd: van 
Hoek van Holland 
tot de Benelux
tunnel.

16,30 meter
Dat is straks de 
 gemiddelde diepte 
van de Nieuwe 
Waterweg.

12 maanden
duren de  
werkzaamheden.  
(6 voor de Nieuwe 
Waterweg, 6 voor 
de Botlek)

De Nieuwe Waterweg wordt verdiept zodat grote schepen de 
landinwaarts gelegen havengebieden goed kunnen bereiken  
(zoals de chemiehaven in de Botlek - rechts op de foto).

GRAVEN NAAR GOUD

vraagde vergunning wordt vanaf Hoek van 
Holland tot en met de Benelux tunnel de 
Nieuwe Waterweg  gemiddeld 16,30 meter 
diep. 
Het project zet de haven van Rotterdam 
nog beter op de kaart. Edwin: ‘Doordat 
schepen meer lading kunnen vervoeren, 
wordt de handel goedkoper.’ Vooral im- en 
exportbedrijven gespecialiseerd in brand-
stoffen en olieproducten  zullen  profiteren. 
‘De rederijen, die eigenaar zijn van de sche-
pen, kiezen voor schepen die in meerdere 
havens inzetbaar zijn. We zien nu dat het 
Panamakanaal wordt verdiept. Die nieuwe 
diepte wordt maatgevend. Daar moeten we 
als Rotterdam op inspelen’, aldus Edwin. 

NIET ZOMAAR EEN KEUZE
De wens om de Nieuwe Waterweg en 
de Botlek te verdiepen komt niet uit 
de lucht vallen. Voorafgaand zijn alle 
 milieugevolgen onderzocht in een 

15m

 milieueffectrapport (MER). De uit-
komst? De effecten van het verdiepen op 
 bijvoorbeeld de verzilting, het grondwater 
en de rivier bodem zijn beperkt of goed 
 beheersbaar met gerichte maatregelen. 
‘We hebben van de onafhankelijke com-
missie MER een lovende reactie gekregen 
op de  professionaliteit van onze onderzoe-
ken’, zegt Edwin. ‘We hebben dan ook veel 
onderzoek gedaan, bijna net zoveel als bij 
Maasvlakte 2.’ 

PLANNING
Het is nu wachten op de benodigde 
 vergunningen, die sinds 12 mei als 
ontwerpbeschikking in te zien zijn. 
 Momenteel onderzoeken het Haven bedrijf 
en het ministerie van Infra structuur en 
Milieu de financieringsmogelijkheden. Pas 
als deze fase goed is afgerond, kunnen de 
werkzaamheden starten. Het Havenbedrijf 
hoopt, nadat het financieringsbesluit is 
genomen,  samen met Rijkswaterstaat de 
werkzaamheden eind 2016 te starten. De 
 totale verdieping van de Nieuwe Water-
weg duurt niet langer dan een half jaar, 
plus nog een half jaar voor de havenbek-
kens in de Botlek. Omwonenden merken 
vooral dat er iets meer schepen langsvaren. 
Edwin: ‘Maar het gaat om zo’n vijftig tot 
tachtig schepen extra per jaar, dus dat is 
geen aanzienlijke groei.’ 

Win 
2 VRIJKAARTEN voor de voorstelling op  do 23 juni. Stuur voor 20 juni een mail naar havenkrant@portofrotterdam.com o.v.v. 

‘courage’.

BAGGEREN: ZO WERKT HET

Baggerspecie 
brengt de 
sleephopper 
naar zee.

De sleephopper 
(baggerschip) 
zuigt zand en 
baggerspecie 
op van de 
rivierbodem.

Schoon 
zand wordt 
gebruikt voor 
bijvoorbeeld 
de zeewering 
en kuilen in de 
rivier.

1.

2.

3.

4.

Vervuilde 
baggerspecie 
gaat naar 
de Slufter 
(bagger
speciedepot).

DE KRANT VOOR ALLE OMWONENDEN VAN DE ROTTERDAMSE HAVEN 
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VERDER IN DIT NUMMER: TRUCK-OVERLAST, SCHOOL OP ZEE, SCHEEPSREPARATIE TOEN EN NU, MIJMEREN OP HEIJPLAAT, EN NOG VEEL MEER…

BELEVEN WETEN

PAGINA 6

Beleef MV2 met gratis 3D kijkertje

DOEN

PAGINA 2

Zonnen & surfen 
op MV2

…EN VEEL VOORDEEL

PAGINA 6-7, 9 EN 12

korting op een e-bike, scooter, een entree bij Walhalla en Villa ZebraPAGINA 4

Aan de bak in de haven voor € 2.300 netto

Sanne & opa Hein in Havenland
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Entertaining and 
informing constantly 
go hand-in-hand in 
the Havenkrant. Take 
the article on this 
page about dredging 
the Nieuwe Waterweg 
to also make the port 
accessible to the largest 
of ships. This is serious 

stuff that we make 
easily digestible with 
a sidebar about the 
possible discovery 
of gold, bombs and 
shipwrecks. That’s 
how we keep everyone 
engaged. The same 
applies to the other 
topics on this page: 

running in the 
port area, a dance 
performance in an 
old port warehouse 
(re-use of industrial 
heritage!) and the CEO 
of the Port Authority 
answering questions, 
in this case about the 
cruise industry. The 

CEO answers several 
questions in each 
edition, depending 
on what’s current. 
The topics range from 
energy transition and 
marine wind farms,  
to the connection 
between the city and 
the port.

The Port 
24/7

Nomination  Mediafacts 
Most Attractive  
Cover Award 2012

Nothing is as 
important as the 
cover. In a fraction of 
a second, the recipient 
decides whether to 
open the paper or 
throw it into the 
recycling bin. That’s 
why the editorial team 
puts a lot of effort into 
the cover. The greatest 
challenge here is also 
to ‘tempt’ people who 
have nothing to do 
with the port. In this 
case, by featuring an 
unexpected aspect of 
the port: the beach 
and its lifeguards 
who devote themselves 
to the safety of the 
bathers. That these are 
two young lifeguards 
is certainly not a 
coincidence.

COVER
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GESPOT Drijvende bomen in de Rijnhaven

Maasvlakte 2 biedt
ruimte aan 
op- en overslag.

Zanddam 

Het zandkleurige deel op deze tekening van de tweede 
Maasvlakte geeft het land aan dat in 2010 is opgespoten.

2 3

Bulldozers verdelen 
opgespoten zand. 

Nieuw gewonnen land, 
5 meter boven NAP.

Noordzee

WALPERSEN
Is het ook te ondiep voor 
‘rainbowen’, dan pompt de 
sleephopperzuiger het zand 
via een leiding op het land.

RAINBOWEN
Als ‘klappen’ niet 
meer gaat, spuit de 
sleephopperzuiger 
zand over de kop.
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ONDERTUSSEN OP  

Heijplaat

Dansgezelschap Conny Janssen 
Danst staat van 16 juni t/m 10 juli 
met Courage in de Ferro Dome: de 

verbouwde gashouder aan de Keileweg, 
Rotterdam. Dansers Christiaan de Donder 
en Yanaika Holle zijn onder de indruk van 
deze rauwe  havenplek midden in de stad.  
Yanaika: ‘Ik woon vlakbij de Ferro, maar 
de oude gashouder was me nooit eerder 
 op gevallen. Hij staat een beetje verstopt ach-
ter een bouwmarkt.’ 
Christiaan: ‘De ruimte is heel groot, rond 
en hoog. Ik denk dat er wel drie mensen op 
elkaars schouders kunnen staan.’ 

Yanaika: ‘Het is een rauwe plek met een 
 bizarre akoestiek. Vogels vliegen in en uit en 
je moet goed opletten waar je loopt.’  
Christiaan: ‘Daarom repeteren we nu nog 
in de studio. Alles moet straks groter. Acht 
stappen in de studio zijn er in de Ferro 
 misschien wel vijfentwintig. Dat maakt het 
voor ons dansers een stuk intensiever.’ 
Yanaika: ‘We zijn in de voorstelling met 
 dertien dansers. Een groep die zich gaande-
weg de ruimte steeds meer toe-eigent.’ 
Christiaan: ‘Courage is Frans voor ‘moed’. De 
voorstelling gaat over de kleine man in een 
grote ruimte.’

Yanaika: ‘Het publiek zit in een cirkel om ons 
heen. Op een normaal toneel ben je gericht 
op de voorkant, nu moeten we 360 graden 
interessant zijn.’  
Christiaan: ‘Daar let Conny Janssen, de 
 choreografe, goed op. Vanaf elke plek beleeft 
het publiek de voorstelling anders.’ 
Yanaika: ‘De kostuums worden aan de 
 industriële havenomgeving aangepast. 
 Stevige schoenen, kleding in lagen. Aan het 
begin is het nog koud, later kan er meer uit. 
Niets mooier dan de kwetsbare lichamen 
van de dansers tegen deze ruwe achtergrond.’
CONNYJANSSENDANST.NL

DE HAVENSPOT VAN dansers Christiaan en Yanaika
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Elke Havenkrant praat Allard 
Castelein, CEO van Haven bedrijf 
Rotterdam, ons bij over een 
 onderwerp dat speelt in de haven. 
Dit keer: cruiseschepen.
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Allard Castelein

VRAGEN 
AAN 

Elk haven
nummer zijn 
 eigen verhaal. 
Vanaf de 
 Malakkastraat 
op de Maas-
vlakte verhuurt 
en verkoopt 
 BalkTrade al 15 
jaar opslag- en 
zeecontainers. Voor transport uiteraard, maar 
ook voor gebruik in de bouw of op  evenementen. 
 BalkTrade past de containers aan naar de wens 
van de klant: met complete (koel)inrichting, 
in elke kleur. En wie van een zeecontainer een 
 woning wil maken, zit hier ook goed. Voor 800 
euro ben je al de trotse eigenaar van een container. 
BALKTRADE.COM 

Het is tegenwoordig druk bij de Cruiseterminal. 
Hoe komt dat?
‘Ja, het is eerder regelmaat dan uitzondering dat 
er een cruiseschip aan de kade bij de Erasmus-
brug ligt. Het is een prachtig gezicht. Vooral in 
mei was het erg druk. Koningin Máxima doopte 
op 20 mei het MS Koningsdam en op 24 mei 
legde het grootste cruiseschip ter wereld aan: 
de Harmony of the Seas. Elke donderdag meert 
de AIDAprima af in Rotterdam. Het schip vaart 
wekelijks een rondje langs vijf havensteden rond 
de Noordzee. In totaal komt dit jaar 62 keer een 
cruiseschip op bezoek. Volgend jaar zelfs 83 keer.’

Hoe schoon zijn cruiseschepen?
‘Een schip als de AIDAprima is eigenlijk een 
 varend dorp met kamers voor ruim 4.000  gasten 
en bemanningsleden, restaurants, winkels, sport-
voorzieningen etc. Dit soort cruiseschepen moet 
de elektriciteit die daarbij nodig is veelal zelf 
opwekken. Havens hebben over het algemeen 
geen voorziening waarop zulke grote schepen 
kunnen aansluiten. In Rotterdam hebben we die 
zogenoemde walstroom alleen voor binnenvaart-
schepen en de veerboten in Hoek van Holland. Die 
hoeven hun generator daardoor niet te gebruiken 
als ze zijn afgemeerd. Cruiseschepen moeten dat 
nog wel. De AIDAprima kan LNG gebruiken om 
elektriciteit op te wekken, maar daarvoor moet ze 

wel LNG tank-
en. We onder-
zoeken op dit 
moment hoe 
dat veilig kan. 
De AIDAprima 
wordt daarmee 
naar verwach-
ting het eerste 
schip dat LNG 
gebruikt in 
plaats van 

 diesel om elektriciteit op te wekken. Dat is een 
stuk schoner. Walstroom voor cruiseschepen is 
een ontwikkeling voor de lange termijn. Cruise-
rederijen en havens moeten dan met elkaar  
afspreken hierin tegelijk te investeren.’

Zijn cruises belangrijk voor Rotterdam?
‘Er zitten twee kanten aan: de inkomsten en 
de beleving. Het is lastig te becijferen hoeveel 
het financieel precies oplevert. Een deel van de 
 passagiers bezoekt Rotterdam, maar sommigen 
gaan ook naar Delft, Kinderdijk en elders. Daar-
bij geven ze geld uit in winkels, horeca, musea 
etc. Het schip zelf moet ook bevoorraad worden 
en schakelt allerlei dienstverleners in. Het zijn 
dan ook vooral ondernemers in de stad, de  haven 
en de regio die eraan verdienen, niet zozeer het 
Havenbedrijf. Naar schatting gaat het om  enkele 
 honderdduizenden euro’s per cruiseschip. Dus 
bij 62 schepen tikt dat aardig aan en levert dat 
heel wat werkgelegenheid op. Daarnaast maken 
cruiseschepen de haven zichtbaar in het hart 
van de stad. Ligt er een schip aan de kade, dan 
staan op de Erasmusbrug en de  Wilhelminapier 
allemaal mensen met een foto camera. Mensen 
uit de wijde omgeving  genieten van al die cruise-
schepen.’

320-04-2016  
20.14 UUR

‘Deze foto nam ik midden in de 
stadshaven, tijdens een run op 
Heijplaat van de Rotterdam 

 Runningcrew. Ik begeleid de runs, samen 
met zo’n zeventig andere sportievelingen.  
We  rennen altijd op een andere plek in de 
stad. Het is heel lokaal, alleen mensen uit 
Rotterdam en de regio doen mee. Ja, zelf  
ren ik ook 5 of 10 kilometer. Maar als ik 
fotografeer, neem ik de fiets, want met een 

camera rennen dat werkt niet. De 3-kilome-
terloop, de  beginnersgroep, is het leukst om 
vast te leggen. Voor hen is de loop de grootste 
uitdaging, ze zijn vaak supertrots als ze hun 
doel halen. Ik kijk er elke maand weer naar 
uit. Fotograferen doe ik naast mijn werk in 
een fotowinkel. Ik laat anderen graag zien 
wat ik zie en kan er mijn creativiteit in kwijt.’
IRISHOFLAND.NL   
ROTTERDAM-RUNNINGCREW.NL

Iris Hofland (29) 
uit Nieuwerkerk 
aan den IJssel 
is fotografe en 
begeleider bij 
Rotterdam  
Runningcrew.

‘DIT JAAR  
KRIJGEN WE 62 
KEER EEN CRUISE-
SCHIP OP BEZOEK, 
VOLGEND JAAR  
ZELFS 83 KEER

’

Sinds kort kent Rotterdam een nieuwe 
groene spot: het Dobberend Bos. 
 Twintig bomen deinen in hergebruikte 
oude zeeboeien in de Rijnhaven. Dit 
 bijzondere stads havenbos vraagt aan-
dacht voor kunst,  innovatie en duur-
zaamheid. Via het  Bomendepot krijgen 
de bomen (die eerst elders in Rotterdam 
stonden) een nieuw  leven op het water. 
Het groene kunstwerk is bedacht door 
Mothership, ook  verantwoordelijk 
voor de  schildering in de Rotterdamse 
Markthal. Het bos blijft ten minste vijf 
jaar in de Rijnhaven dobberen.

‘Vanaf elke 
plek beleef je 
deze dans-

voorstelling  
anders’

VOORBEREIDINGEN VERDIEPING NIEUWE WATERWEG VAN START

Baggeren voor een betere doorvaart
 » Jaarlijks varen meer dan 15.000 zee-
schepen over de Nieuwe Waterweg 

 » Maar voor sommige schepen is de 
rivier te ondiep 

 » Havenbedrijf Rotterdam is daarom 
gestart met voorbereidingen voor het 
verdiepen van de Nieuwe Waterweg en 
de Botlek 

M
et de grootsheid van Maas-
vlakte 2 zou je haast ver-
geten dat ook landinwaarts 
belangrijke Rotterdamse 

havengebieden liggen. Het Botlekgebied 
bijvoorbeeld. Dit is een van de groot-
ste (petro)chemische complexen van 
 Europa: een cluster van olieraffinade-
rijen, chemiebedrijven en opslagbedrij-
ven. Hier komt de  benzine voor je auto 
vandaan, maar ook de  zonnebloemolie en 
kokosolie waarmee je kookt. Schepen die 
richting de Botlek  varen worden steeds 
groter en nemen meer lading mee. Hier-
door komen ze steeds dieper in het water 
te liggen.  Omdat de Nieuwe Waterweg te 
ondiep is, kunnen sommige nieuwe sche-
pen niet volledig beladen hun ligplaats in 
de  Botlek bereiken. En dat kost geld. 

VERDIEPEN OF VERLIEZEN
Door de verdieping van de Nieuwe 
 Waterweg kunnen schepen met een 
 grotere diepgang het Botlekgebied wél 
bereiken. Ook de ligplaatsen en kades in 
de havens zullen daarvoor dan verdiept 
worden. Heel belangrijk, vindt Edwin 
Hupkes, projectmanager bij het Haven-
bedrijf. ‘Anders verliezen we lading aan 
Antwerpen, want daar kunnen schepen 
van vijftien meter diep wél terecht.’ De 
Nieuwe Waterweg moet anderhalve 
meter dieper worden, over een lengte 
van vijfentwintig  kilometer. In de aange-

Bij het baggeren 
kan van alles 
worden gevonden. 
Scheepswrakken, 
bommen en... goud! 
Na het bombarde-
ment in de Tweede 
Wereldoorlog 
besloot Nederland 
om een partij 
goudstaven veilig 
te stellen. Op 11 mei 
1940 voer het schip 
met 937 goudstaven  
richting Hoek van  
Holland. Op de  
 Waterweg klapte 
het schip op een 

Duitse zeemijn. Het 
schip zonk, inclu-
sief de goudstaven. 
Na de capitulatie 
ontdekten de 
Duitsers de 
mislukte operatie. 
Zij baggerden de 
goudstaven op. Ook 
na de oorlog zijn 
er nog goudstaven 
opgegraven. Maar 
niet allemaal. Zes 
goudstaven met 
een hedendaagse 
waarde van circa 
2,5 miljoen euro zijn 
nooit gevonden…

‘Bij het baggeren 
kan van alles  
worden gevonden, 
ook goud’ 

FEITEN EN 
CIJFERS

1,5 meter
Zoveel moet de 
Nieuwe Waterweg 
worden verdiept.

25 kilometer
Over deze afstand 
moet er worden 
 gebaggerd: van 
Hoek van Holland 
tot de Benelux
tunnel.

16,30 meter
Dat is straks de 
 gemiddelde diepte 
van de Nieuwe 
Waterweg.

12 maanden
duren de  
werkzaamheden.  
(6 voor de Nieuwe 
Waterweg, 6 voor 
de Botlek)

De Nieuwe Waterweg wordt verdiept zodat grote schepen de 
landinwaarts gelegen havengebieden goed kunnen bereiken  
(zoals de chemiehaven in de Botlek - rechts op de foto).

GRAVEN NAAR GOUD

vraagde vergunning wordt vanaf Hoek van 
Holland tot en met de Benelux tunnel de 
Nieuwe Waterweg  gemiddeld 16,30 meter 
diep. 
Het project zet de haven van Rotterdam 
nog beter op de kaart. Edwin: ‘Doordat 
schepen meer lading kunnen vervoeren, 
wordt de handel goedkoper.’ Vooral im- en 
exportbedrijven gespecialiseerd in brand-
stoffen en olieproducten  zullen  profiteren. 
‘De rederijen, die eigenaar zijn van de sche-
pen, kiezen voor schepen die in meerdere 
havens inzetbaar zijn. We zien nu dat het 
Panamakanaal wordt verdiept. Die nieuwe 
diepte wordt maatgevend. Daar moeten we 
als Rotterdam op inspelen’, aldus Edwin. 

NIET ZOMAAR EEN KEUZE
De wens om de Nieuwe Waterweg en 
de Botlek te verdiepen komt niet uit 
de lucht vallen. Voorafgaand zijn alle 
 milieugevolgen onderzocht in een 

15m

 milieueffectrapport (MER). De uit-
komst? De effecten van het verdiepen op 
 bijvoorbeeld de verzilting, het grondwater 
en de rivier bodem zijn beperkt of goed 
 beheersbaar met gerichte maatregelen. 
‘We hebben van de onafhankelijke com-
missie MER een lovende reactie gekregen 
op de  professionaliteit van onze onderzoe-
ken’, zegt Edwin. ‘We hebben dan ook veel 
onderzoek gedaan, bijna net zoveel als bij 
Maasvlakte 2.’ 

PLANNING
Het is nu wachten op de benodigde 
 vergunningen, die sinds 12 mei als 
ontwerpbeschikking in te zien zijn. 
 Momenteel onderzoeken het Haven bedrijf 
en het ministerie van Infra structuur en 
Milieu de financieringsmogelijkheden. Pas 
als deze fase goed is afgerond, kunnen de 
werkzaamheden starten. Het Havenbedrijf 
hoopt, nadat het financieringsbesluit is 
genomen,  samen met Rijkswaterstaat de 
werkzaamheden eind 2016 te starten. De 
 totale verdieping van de Nieuwe Water-
weg duurt niet langer dan een half jaar, 
plus nog een half jaar voor de havenbek-
kens in de Botlek. Omwonenden merken 
vooral dat er iets meer schepen langsvaren. 
Edwin: ‘Maar het gaat om zo’n vijftig tot 
tachtig schepen extra per jaar, dus dat is 
geen aanzienlijke groei.’ 

Win 
2 VRIJKAARTEN voor de voorstelling op  do 23 juni. Stuur voor 20 juni een mail naar havenkrant@portofrotterdam.com o.v.v. 

‘courage’.

BAGGEREN: ZO WERKT HET

Baggerspecie 
brengt de 
sleephopper 
naar zee.

De sleephopper 
(baggerschip) 
zuigt zand en 
baggerspecie 
op van de 
rivierbodem.

Schoon 
zand wordt 
gebruikt voor 
bijvoorbeeld 
de zeewering 
en kuilen in de 
rivier.

1.

2.

3.

4.

Vervuilde 
baggerspecie 
gaat naar 
de Slufter 
(bagger
speciedepot).
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De haven 24/7   5

A
ls Cees Scherpenisse zich  begin 
jaren negentig hard maakt 
voor een cruise terminal aan 
de  Wilhelminakade, wordt 

hij  keihard uitgelachen door collega’s en 
 vrienden. Welke dikke Amerikaan wil er 
nu met een cruiseschip Rotterdam aan-
doen? Nu weten we beter.  Rotterdam 
scoort hoog op internationale lijstjes en is 
hard op weg een toeristische trekpleister 
te worden. Cruisereizen zijn inmiddels ge-
meengoed. Alleen al ruim honderdduizend 
Neder landers maken jaarlijks een cruise. 
 Komende meimaand doen maar liefst 
zestien cruiseschepen de door gemeente 
en Haven bedrijf geheel  gemoderniseerde 
Cruiseterminal  Rotterdam  aan.
Sinds 1958 werkt Cees in de haven. Begin 
jaren negentig krijgt hij een verzoek van 
de Brits-Amerikaanse rederij Cunard. Ze 
zijn op zoek naar een ligplaats voor het 
cruiseschip Queen Elisabeth 2. Tegen de 
klippen op regelt Cees een ligplaats aan 
de Wilhelminakade, de voormalige passa-
giersterminal van de Holland Amerika Lijn. 
Hier legden in de vorige eeuw honderden 
lijnschepen naar Amerika aan. Maar in 
1991 is de terminal een  opslagplaats voor 
aluminium. Op 7 juni 1992, met Pinksteren, 
arriveert het monumentale passagiersschip 
Queen Elisabeth in het hart van Rotterdam. 

‘Het zag zwart van de mensen op de kade’, 
herinnert Cees zich. ‘Alleen heeft niemand 
het schip gezien, zo dicht was de mist die 
bewuste dag.’ Scherpe Cees – zijn bijnaam 
dankt hij aan zijn zorgvuldigheid – zorgt als 
cruiseport captain dat de schepen precies op 
de juiste plek aan de kant komen te liggen. 
Lief hebbers zien schepen graag met de boeg 
naar zee. Zo lagen schepen vroeger altijd 
aan de kant, zodat ze bij onraad snel konden 
vluchten. 

CHAMPAGNEFLES
Cees houdt met heel andere logi stieke za-
ken rekening. ‘Ik kijk vooral naar de plaats 
van de boarding bridge, naar de vele red-
dingssloepen die buitenboord hangen, de 
plek van de bevoorradings luiken. Daarom 
komt de Aida Prima, het cruiseschip dat 
 Rotterdam als thuishaven krijgt, ook over 
stuurboord voor de kant te liggen, met de 
boeg naar de Erasmusbrug.’ 
Bij zijn werk komt veel meer kijken dan 
 alleen cruiseschepen aan de kant leggen.  
Op 20 mei vindt bijvoorbeeld de doop van 
de Koningsdam van de Holland Amerika 
Lijn hier plaats met een feestelijke ceremo-
nie. Natuurlijk moet de naam van het schip 
op de boeg vanaf de kade door toeschou-
wers te zien zijn. ‘Daar gaat de champagne-
fles tegenaan’, legt Cees uit. Aanleggen op 

de centimeter, het is precisiewerk. Cees 
heeft er het volste vertrouwen in dat het 
gaat  lukken. Eerder verrichtte hij dit huza-
renstukje al bij de doop van de Oosterdam 
en de Eurodam.  
Mei wordt een belangrijke maand voor 
Cees. Na de komst van de Aida Prima en de 
doop van de Koningsdam is het de beurt 
aan de Harmony of the Seas. Daar kijkt de 
cruiseport captain erg naar uit. ‘Het is toch 
het grootste cruiseschip ter wereld. Het lijkt 
misschien een herhalingsoefening, maar 
dat is het niet. Dit schip is een paar meter 
langer dan het zusje Oasis of the Seas dat 
hier  anderhalf jaar geleden lag.’ 
Cees heeft geen last van zijn leeftijd, werken 
houdt hem jong. Door het succes van de 
cruiseterminal en de bijbehorende drukte, 
is hij in het seizoen bijna iedere dag op de 
 terminal te vinden. ‘Mijn vrouw gunde me 
deze uit de hand gelopen hobby toen ik 
bij het Havenbedrijf met pensioen ging. 
Maar het wordt haar nu wel iets te gortig.’ 
Ooit moet hij toch stoppen, dus werkt Cees 
 momenteel zijn opvolger in. Ondertussen 
kijkt hij met voldoening terug op wat hij 
bereikt heeft.  ‘Twintig jaar geleden werd 
ik compleet voor gek verklaard met mijn 
cruiseterminal. Maar in 2016 leggen hier 
zestig en in 2017 zelfs tachtig cruise schepen 
aan. Mooier kan toch niet?’   

De cruiseschepen 
komen weer
CRUISEPORT CAPTAIN CEES IS ER KL A AR VOOR

Exotische groenten, noten, vlees en vis in de schappen 
van de super markt:  dikke kans dat ze via de haven van 
Rotterdam ons land zijn binnen gekomen. Duizenden 
kilometers over de oceaan en toch kraakvers. Zo werkt 
gekoeld vervoer per koelcontainer (‘reefer’).

Keep it cool

GEKOELD VERVOER IN CIJFERS

-15˚c 0˚c 15˚c - 45˚c-60˚c -30˚c

ELK PRODUCT DE JUISTE VERVOERSTEMPERATUUR

Tonijn, zwaardvis, geneesmiddelen Vlees, haring Consumptie-ijs Fruit, groente, bloemen, zuivel

24.000 reefers 
arriveren 
maandelijks in 
de Rotterdamse 
haven.

1/3 van al het 
reefertransport 
voor Europa loopt 
via de Rotterdamse 
haven.

10% van alle 
containers die  
Rotterdam 
overslaat, is  
een reefer.

HIER KOMEN DE MEESTE  GEKOELDE PRODUCTEN VANDAAN

Rotterdam
Top 5 vers fruit 

 Zuid-Afrika
 Brazilië
 Costa Rica
 Panama
 Chili

Top 5 vlees en vis 
 Brazilië 
 Ierland 
 Singapore 
 IJsland 
    China & Frankrijk

-15˚c c 0˚c 15˚c - 45˚c-60˚c -30˚c

ZO BLIJFT EEN REEFER KOEL

DIT ZIT ALLEMAAL IN 
KOELCONTAINERS

 Net als een koelkast 
koelt een reefer op 
stroom. Is er geen 
stopcontact? Dan gaat 
het dieselaggregaat aan. 

 Fruit, groenten en 
bloemen ‘ademen’. Een 
gasventiel zorgt voor een 
optimaal binnenklimaat.

 Overtollige warmte 
wordt met een ventilator 
weggeblazen. 

53%
vruchten, 
noten

16%
vlees,  
vleeswaren

14%
vis

6%
groente

2%
zuivel

9%
non-food,
overig

24.000
1/3 10%

100% KOEL VERVOER

Traditionele Indonesische zeilschepen in Sunda Kelapa, de oude haven van Jakarta.  

Roger Clasquin 
(links op de 

foto) in Jakarta 
voor onder-

handelingen 
over een nieuwe 

haven. 

WA AROM HET HAVENBEDRIJF IN HET BUITENL AND ACTIEF IS
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Cees Scherpenisse legt in mei wel zestien cruise schepen aan 
de kade van ‘zijn’  vernieuwde Cruiseport. Scherpe Cees over 
zijn ‘uit de hand  gelopen hobby’. 

OVATION OF THE SEAS 
VRIJDAG 15 APRIL 
Warmdraaien met maiden trip  
(eerste reis) van de  Ovation of  
the Seas.  Eerste bezoek van dit type 
schip aan de cruiseport. Het schip 
komt rechtstreeks van de Meyer 
Werft uit Papenburg, Duitsland. 

ZUIDERDAM
DINSDAG 3 MEI 
De pas gerenoveerde Zuiderdam  
arriveert voor het eerst in de 
Europese thuishaven van de Holland 
Amerika Lijn. Haar zusjes van de 
vistaklasse (Westerdam, Noordam 
en Oosterdam) gingen haar voor.

AIDA PRIMA
DONDERDAG 5 MEI 
De Aida Prima, geschikt voor 3300 
gasten, maakt haar eerste reis. Dit 
gloednieuwe schip is speciaal  
ontworpen om tussen thuishaven  
Rotterdam, Brussel, Parijs,  
Southampton en Hamburg te varen.  

MS  KONINGSDAM
VRIJDAG 20 MEI 
De doop van MS  Koningsdam. Dit 
bijna 300 meter lange schip van de 
Holland America Line telt 13 dekken 
voor passagiers, tal van eetgelegen-
heden, showzalen en zwembaden. 
Nieuw: familiehutten en kamers  
voor singles.

HARMONY OF THE SEAS
DINSDAG 24 MEI 
Het grootste cruiseschip ter wereld 
legt aan: de Harmony of the Seas 
van rederij Royal Caribbean. Net 
iets groter dan haar zusjes Oasis 
of the Seas en Allure of the Seas.  
Nieuwe attractie: glijbanen die drie 
dekken lager uitkomen.

Check altijd de datum: 
cruiseport rotterdam.com

‘ De nieuwe 
haven zou 
jaarlijks 200 
miljoen ton  
kunnen  
overslaan’

Deze schepen 
legt Cees  
dit voorjaar  
aan de kade:

Samen met het Indonesische staats-
havenbedrijf Pelindo 1 onderzoekt 
het Havenbedrijf de haalbaarheid 

van een nieuwe haven op Noord-Sumatra. 
De locatie heeft de potentie om jaar-
lijks 200 miljoen ton over te slaan. Ter 
 vergelijking: de jaarlijkse overslag van de 
Rotterdamse haven is zo’n 465 miljoen 
ton. Met de samenwerking wil het Haven-
bedrijf Indonesië toevoegen aan een net-
werk van internationale havens: het World 
Port Network. ‘Dat lukt  alleen als je ook ter 
plekke aanwezig bent’, zegt Clasquin. 

IJZERSTERKE REPUTATIE
Waarom zijn internationale activiteiten 
zo belangrijk? Clasquin: ‘Rotterdam heeft 
een ijzersterke reputatie. Die  benutten we 
door aan een inter nationaal netwerk te 
werken.’ Dat doet het Havenbedrijf onder 
andere door op meerdere plekken actief 
te zijn in de ontwikkeling van havens. Dat 
versterkt de relatie tussen Rotterdam en 
het  wereldwijd opererende bedrijfsleven. 
En heeft een relatie van de Rotterdamse 
haven de ambitie om iets in het buitenland 
te doen? Dan kunnen wij ze  daarbij hel-
pen.’ Het Havenbedrijf is in Oman actief 
als mede-eigenaar van een van de snelst 

groeiende havens ter wereld: SOHAR Port 
and Freezone. En in Brazilië werkt het aan 
een nieuwe haven.

ROTTERDAMSE DIRECTHEID 
Het Havenbedrijf kiest alleen locaties waar 
de Rotterdamse haven en de hier gevestigde 
bedrijven beter van worden. Ook is van 
groot belang dat  buitenlandse activiteiten 
nooit ten koste gaan van  Rotterdam zelf, 
 benadrukt Clasquin: ‘We nemen maatrege-
len om de risico’s zo veel mogelijk te beper-

 » Het Havenbedrijf opent eind dit jaar 
een kantoor in Jakarta,  Indonesië

 » En Azië is niet het enige continent 
waar het Havenbedrijf actief is

 » Roger Clasquin, directeur Port of 
Rotterdam  International, legt uit 
waarom

ken. En investeringen daar gaan nooit ten 
koste van investeringen in Rotterdam.’ 
In het buitenland wil men graag de hulp 
van het Havenbedrijf om verder te komen. 
De afdeling van Clasquin  analyseerde 
de afgelopen acht jaar zo’n 140 locaties. 
Slechts met zes ging het  Havenbedrijf 
verder. ‘De Rotterdamse haven heeft we-
reldwijd een voorbeeldfunctie, vooral als 
het gaat om duurzaamheid en de  relatie 
tussen stad en haven. Andere partijen 
maken graag gebruik van onze kennis en 
ervaring, maar wij stappen er alleen in 
als we de positie van Rotterdam ermee 
 kunnen versterken.’ 
Als het Havenbedrijf kiest voor een 
buitenlandse locatie, gaan Nederlandse 
bedrijven vaak mee. ‘Door daar aanwezig 
te zijn, creëren we tevens kansen voor 
Nederlandse bedrijven. Baggeraars bij-
voorbeeld’, zegt Clasquin. ‘De Nederlandse 
mentaliteit is populair. Nederlanders stro-
pen de  mouwen op. Aan de Rotterdamse 
directheid moeten ze in het buitenland 
soms wat wennen, maar uiteindelijk kun-
nen ze die wel waarderen.’

Rotterdam-Jakarta-connectie 

Wie geen haast heeft en graag wandelt, 
heeft het hier goed. Op de kop van de Land-
tong zijn een paar mooie heuvelachtige 
paden. Gaat de hond mee? Die mag los in 
de boomweide bij de Scheurhaven .  
Mooi is dat je overal van de paden af mag, 
vrij de natuur in. In elk seizoen kom je er 
weer andere planten, bloemen en insecten 
tegen. En het hele jaar door de Konik s en 
Schotse hooglanders natuurlijk. Kom je met 
je kinderen of kleinkinderen? Neem een bal 
en een picknickmand mee en ga naar het 
geheel nieuwe Calandpark. De kids kunnen 
de speelweide in. Er is een enorme glijbaan, 
een kabelbaan, een houten jungle en zelfs 
een uitkijktoren. Kies een picknicktafel uit 

en geniet!  Een tip voor de heel kleintjes: 
vlakbij het Calandpark in Rozenburg staat 
Kinderboerderij  De  Beestenboel, aan de 
Zandweg . Tijdens peuteruurtjes een po-
pulaire plek. Er zijn ezels, geiten, schapen 
en vogels die je mag aaien en voeren. In het 
Calandpark is meer te doen: er zijn paden 

 voor wandelaars, fietsers en ruiters aan-
gelegd. Voor de her inrichting van dit laatste 
stukje Landtong zijn onlangs 800 nieuwe 
bomen geplant. Een nieuwe felrode voet-
gangersbrug van  26 meter lang verbindt 
twee heuvels en biedt een prachtig zicht op 
het Caland kanaal . Trouwens, waar je ook 
bent op de Landtong, het waait er altijd. 
Uitwaaien en je hoofd leegmaken, doe je dus 
ook op de Landtong.

Mountainbiker, hardloper of skater? 
Landtong Rozenburg heeft ongeveer 
10 kilometer fietspad. In het Calandpark 
ligt sinds kort een speciale mountainbike-
route van 1,7 kilometer lang . De route is 
kort maar krachtig, want ‘technisch’ en vol 
uitdagingen. Kijk op de Facebook-pagina 
van Mountainbike Route Rozenburg als je 
meer over het parcours wilt weten. 
Skaten of skeeleren kan vol tegen de wind 
in of met de wind mee. Hardlopers kun-
nen hier kilometers maken – van de paden 
af en heuvel op en af. In de vrije natuur 
paardrijden kan bij Ruitervereniging 
Rozenburg . Ook de paarden en pony’s 
staan vrij in een kudde in de wei. Een club 

van tevreden leden en paarden, met een 
prachtig nieuwe manege. 
Fietsliefhebbers komen ook aan hun trek-
ken. Het Havenbedrijf heeft vorig jaar het 
landelijk fietsknooppuntennetwerk uitge-
breid naar het havengebied. Samen met de 
ANWB is ‘Fietsgids 14a Haven gebied’  
samengesteld, 20 prachtige fietsroutes 
onder andere over de Landtong en door 
Rozenburg.
WWW.LANDTONGROZENBURG.NL
WWW.PORTOFROTTERDAM.COM/ 
BELEEFDEHAVEN
WWW.RUITERVERENIGING
ROZENBURG.NL

FEEST OP DE LANDTONG 
Zaterdag 17 mei is de officiële opening van het Calandpark, en dat 
wordt gevierd met een feest voor de Rozenburgers en voor ieder-
een die daarbij aanwezig wil zijn. Het is die dag ook feest omdat 
 Landtong Rozenburg  helemaal ‘af ’ is. De afgelopen jaren is op 
 initiatief van Havenbedrijf Rotterdam hard gewerkt aan het op-
knappen van de Landtong. Het doel: de leefomgeving verbeteren 
voor bewoners rondom de haven. Het resultaat: een stuk vrije natuur 
voor  iedereen, midden in een industrieel gebied. Hierdoor is het niet 
 alleen zaterdag 17 mei, maar eigenlijk alle dagen feest op de Landtong. 

ROZENBURG

MAASSLUIS

LANDTONG

CALANDKANAAL

NIEUWE WATERWEG

HOEK VAN HOLLAND

FAST FERRY

PONT MAASSLUIS-
ROZENBURG

SCHEURHAVEN

BERGHAVEN

EUROPOORT

Dan zit je goed op de Landtong. Want dit 
smalle stuk land bestaat voor een groot deel 
uit  ‘struinnatuur’. Vrije natuur waar ieder-
een doorheen mag wandelen. Je mag, nee, 
moet zelfs van de paden af. Want dan kom 
je  tenminste wat tegen. Koniks en Schotse 
hooglanders knabbelend aan  struiken kor-
noelje en basten van omgewaaide bomen. Ze 
onderhouden de natuur en zorgen dat het 
gebied niet dichtgroeit. Het hele jaar door 
grazen de paarden en runderen op de begra-
zingweide . Je mag in dit gebied wandelen, 
maar de dieren wonen er, dus houd je aan de 
regels op de borden. 
Naast deze grote jongens is de Landtong rijk 
aan insecten, zoals allerlei vlindersoorten en 

libellen. En bijzondere planten: kromhals 
(staat vaak bij de ingang van konijnenholen), 
de bijenorchis (zeer zeldzaam; er zijn er vorig 
jaar vijf gespot). Slangenkruid, duizend-
guldenkruid en het geelhartje zetten zomers 
de Landtong in bloei . Dat die natuur zo 
veel kans krijgt op de Landtong heeft alles 
te maken met ARK Natuurontwikkeling en 
FREE Nature. FREE Nature beheert het 
gebied en laat natuurlijke processen hun 
gang gaan. Dat levert spontane natuur op. 
Grazende dieren spelen een belangrijke rol 
bij het onderhoud. Maar het leukste van deze 
natuur is: jij mag er ook ‘grazen’. Ontdek 
een spannende wereld buiten de paden. In 
je eentje of schrijf je in voor een struintocht 
over de Landtong, georganiseerd door ARK. 
Trek je stevige stappers of kaplaarzen aan. 
WWW.ARK.EU

De kop van de Landtong  met zicht 
op de Noordzee is dé place to be voor 
scheepsspotters. Waar de splitsingsdam 
het  Calandkanaal (links) en de Nieuwe 
 Waterweg (rechts) uit elkaar haalt, varen 
de tankers en containerreuzen af en aan. 
Het is een panorama vol tegenstellingen. 
Draai je je om, dan overzie je de hele 
Landtong: aan de ene kant een oudhol-
lands landschap, aan de andere kant 
doemt de industrie van de Europoort op. 
In de Scheurhaven  liggen loodsboten 
voor anker. Kijkend richting Noordzee zie 
je Maasvlakte 2  liggen. Wend de blik 
naar Rotterdam en laat je bij helder weer 
door de werkeilanden in de Botlek impo-

neren. Vergeet de Maeslantkering niet, ’s 
werelds grootste beweegbare stormvloed-
kering  . Stap van je fiets en ga gerust 
even zitten voor de reusachtige container-
schepen die er doorheen varen. Of houd 
een wed strijdje: wie gaat er sneller, jij op 
de fiets over land of het schip over water? 
Zit je nog op school en wil je de haven 
 ontdekken? Dan is een excursie vanuit het 
EIC – de ‘excursiefabriek’ van de haven 
– iets voor jou . Busladingen vol school-
kinderen brengen hier een bezoekje aan de 
vaste tentoonstelling om daarna de haven 
of deLandtong te ontdekken. 
WWW.EICMAINPORT.NL

Op naar de landtong!
Meer wegen leiden naar de Landtong. Maar met de fiets komen is het leukst.  

Pak de trein naar Maassluis, huur een OV-fiets en neem de veerboot naar 
 Rozenburg. ANWB-borden wijzen je verder de weg. Je kunt ook met de Fast 
Ferry komen: stap in Hoek van Holland in de Berghaven op. De Fast Ferry 

vaart naar de Maasvlakte, maar stopt ook in de Scheurhaven.  
De fiets mag mee. Kom je met de auto? De A15 en de N15  

voeren je  naar Rozenburg.    Leuker is om via  
het water te komen: neem de veerboot  

van Maassluis naar Rozenburg.

WE GEVEN 5X2 KAARTEN WEG  
VOOR DE STRUINTOCHT OP  

ZATERDAG 3 MEI VAN 10 TOT 12 UUR
Verken het natuurgebied via de paadjes gemaakt door de grote grazers. 

De tocht gaat over steile heuvels en door drassige plekken. Deelne-
mers moeten dus goed ter been zijn en waterdichte wandelschoenen of 
laarzen aandoen. Vanwege de ruige begroeiing zijn een lange broek te 

dagen en kleding die tegen een stootje kan aan te raden.
Stuur het juiste antwoord op de volgende vraag naar  
havenkrant@portofrotterdam.com o.v.v. ‘struintocht’.

Hoe heet de uitkijktoren die in het  
nieuwe Calandpark staat?

Win 
een struintocht!

Dingen doen in de havenDingen doen in de haven6   7

Groene heuvels met op de achtergrond reusachtige tankers, mountainbikers en 
 vogelaars,  hooglanders en heggenmussen. Dit smalle stukje land midden in de 
haven zit zo vol tegen stellingen dat iedereen hier aan zijn trekken komt. Of je nu 
 vogels komt spotten of schepen, komt uitwaaien of je in het zweet wilt fietsen. 
Op Landtong Rozenburg kan het allemaal. WWW.LANDTONGROZENBURG.NL
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I  de Landtong

GESPOT!
Vogelliefhebbers opgelet. De Landtong heeft veel gevederde 
vrienden, zowel trekvogels als vaste gasten. En er komen er 
steeds meer bij. Met regelmaat gespot: scholekster, tureluur, 
grutto, kluut, houtsnip, specht, nachtegaal, spotvogel, 
zomertortel, torenvalk, tjiftjaf, bonte specht, groene specht, 
koolmees, pimpelmees, veldleeuwerik, sijsje, grauwe gans, 
Canadese gans, zwaluw,  knobbelzwaan, heggenmus, krams-
vogel, slechtvalk, roodborstje, vink, zanglijster, merel. Ogen 
en oren open dus en vergeet je verrekijker niet.
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Eén zwaluw maakt nog geen zomer. 
Ja, natuurlijk wist je dat. Maar wist 
je ook dat er een zwaluwenwand 
is op Rozenburg? Vlakbij het EIC 
en de begrazingsweide kun je van 
een afstandje van   10 meter de 
laagvliegers observeren. 

Schepen spotten wordt 
pas echt leuk als je 
de schepen opzoekt 
op www.marine traffic.
com. Dan weet je 
meteen waar het schip 
vandaan komt. 

Met een struintas kun je heel veel leren over de natuur op de Landtong. 
Speciaal voor (basisschool)kinderen is die tas verkrijgbaar bij het bezoekers-
centrum EIC (www.eic-mainport.nl). In de tas zit een kaart voor een tocht 
van anderhalf uur, compleet met opdrachten en handige attributen als een 
verrekijker, loepje en een windmeter. Informeer eerst even bij het EIC of er 
een struintas beschikbaar is (0181–296029, niet op zaterdag en zondag). Ga je 
met de hele klas? Vraag je juf of meester een bezoek aan het EIC te regelen. 
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De 10 windturbines 
op het smalle stuk 
van de Landtong zijn 
78 meter hoog en 
hebben ‘wieken’ van 
64 meter. De stalen 
reuzen leveren 
jaarlijks de groene 
energie voor 13.000 
huishoudens. 

Modelvliegtuigbouwers halen 
ieder weekend hun hart op 
op de Landtong. Je kunt 
hier de laatste modellen 
vliegtuigjes en helikopters 
zien opstijgen en landen.
www. modelvliegclub-emcr.nl 

Midden in het nieuwe 
Calandpark staat 
uitkijktoren De Vink, 
14 meter hoog. Op een 
heuvel 7 meter boven 
NAP. Als als je op de 
bovenste ballustrade 
staat, kijk je van 18 
meter hoog over de 
Landtong en de haven. 

 

De Landtong heeft een 
hondenschool. WAF aan 
de Noordzeeweg geeft 
cursussen aan honden 
(en hun baasjes) van alle 
leeftijden.  
www.vriendenvanwaf.nl

De bovenbouw 
van basisscho-
len in de buurt 
van de Landtong 
kunnen hier 
buitenlessen 
krijgen. Infor-
meer daarvoor 
bij ARK.
www.ark.eu

I  NATURE I  HAVEN I  ONTHAASTEN I  SPORT
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No ships are more 
loved by the public at 
large than cruise ships. 
A rewarding topic that 
recurs frequently in 
the paper. With this 
article, we announce 
the opening of the 
cruise season. With, 
of course, an overview 
of all the cruises that 

call at Rotterdam. But 
also an interview with 
Cees Scherpenisse, the 
man who ensures that 
all ships are properly 
berthed alongside – 
hence his nickname, 
‘Scherpe [sharp or 
on the ball] Cees’. 
The right-hand page 
considers Rotterdam’s 

involvement in 
Jakarta’s port. With 
this we want to show 
that the Rotterdam 
port also looks beyond 
its own boundaries. 
With the headline: 
“Why the Port 
Authority is active 
abroad”. We serve those 
readers who are most 

interested in facts with 
this infographic about 
transportation in 
refrigerated (or ‘reefer’) 
containers. With 
interesting details like 
a top-5 of countries 
supplying the most 
fresh fruit, meat and 
fish. 

Doing things in the port

Stories from the port, and Port 24/7

Many people still think 
of the port as a grey, 
industrial place with 
little to interest them. 
How do you change that? 
Using this type of story 
to show the ‘other side’ 
of the port, and to show 

that the Port Authority 
is also investing in 
this. In this case it’s the 
‘Landtong’ (literally a 
tongue of land), a green 
oasis surrounded by 
port industry, where 
you can walk, cycle 

and mountain-bike 
while enjoying views 
of gigantic ships. With 
a practical map. A 
competition has also been 
created: readers can win 
a ‘foraging trip’ led by  
a guide.

P 4/5 P 6/7
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Out and about in the 
port/Children’s page
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HAVENSTAD

Acteur Nasrdin Dchar en 
schrijver Simon Weeda geven tips 

voor uitgaan in hún havenstad.

BUITEN

Tip

Uitwaaistrand 
Uren lopen met vriendin en hond over het  
Maasvlaktestrand. Voor je glijden grote schepen 
voorbij, achter je ligt industrie en aangelegde 
natuur. Simon kijkt met bewondering naar het 
nieuwe land. De grootsheid van de haven maakt 
Nasrdin trots, hij voelt zich er een miniatuurmens. 
Een mooie plek om uit te waaien. Zoveel meer dan 
een gewoon strand. WWW.MAASVLAKTE2.COM

OP PAD

Tip

Nachtfietsen
Nasrdin fietst graag langs de kades in het 
 centrum. Simon trapt vanuit zijn huis in 
 Kralingen door tot aan de Botlek. En dan bij  
voorkeur middenin de nacht, met als enige 
 gezelschap de lichtjes van de industrie. Hier doet 
hij inspiratie op voor zijn theaterstukken. Tip: in 
het havengebied ligt 120 kilometer aan fietspaden 
met knooppuntennetwerk. Sla ANWB Fietsgids 
Rotterdamse haven 14a erop na. WWW.ANWB.NL

TERRAS

Tip

Terras met uitzicht
Ten noordwesten van Heijplaat ligt het 
 Quarantaine-terrein. Aangelegd voor zeelui 
met besmettelijke ziekten, maar sinds 1980 
vertoeven hier beeldend kunstenaars, musici 
en toneel makers. Het quarantainestrand is een 
van Simons  favoriete plekken. Hij zou hier graag 
wonen, maar tot die tijd drinkt hij gewoon een 
kop thee in het Dokkaffee, gevestigd in het voor-
malige Centrale Kantine gebouw van de RDM. 
Met prachtig uitzicht op de haven. 
WWW.DOKKAFFEE.NL 
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CODE 010 - 15 april t/m 31 mei
Locatie: Ro Theater, William Boothlaan 8 Rotterdam. Kaarten: tel. 010-4046888 (ma-vrij 14.00-17.00 uur) of www.rotheater.nl
CODE 010 is ook op Radio Rijnmond te horen in het programma ‘Rijnmond staat stil’. Kijk op de website van het RO Theater.

CODE 010  Gratis een 
avond op het puntje van 
je stoel bij dit stuk over 
de duistere kanten van 
de haven.
www.ro-theater.nl

VIP-TRIP  Win een rondrit 
met de FutureLand Express, 
een fossielenexpeditie, een 
lunch en een fraai gevulde 
goodiebag.
www.futureland.com

Hoe kun je 
deze prijzen 
winnen? Kijk 
op pagina 12.

HAVENLUNCH  Overalls, brood
trommels en werkhandschoenen 
 maken plaats voor jeans, strop
dassen en laptops. Gratis lunchen bij 
het Dokkaffee op het RDM terrein. 
www.dokkaffee.nl 

10 Uitgaan in de haven

Hoe blijven  bananen 
vers als ze heel lang 

reizen?  
‘De meeste bananen die in Rotterdam 

aankomen, komen uit Midden- Amerika. 
Ze hebben een zeereis van meer dan 

achtduizend kilometer achter de rug en 
toch zijn ze niet bruin geworden. Dat 

komt doordat ze heel groen worden ge-
plukt. Daarna gaan ze in een koelcontai-
ner op de boot. Hier worden ze op een 

 constante temperatuur gehouden van 14 
graden. Ze houden eigenlijk een winter-
slaap. In Rotterdam gaan de bananen 

van de koelschepen naar de ‘rijperij’, een 
bedrijf waar de bananen heel langzaam 
geel en rijp gemaakt worden. Dit doen 
ze door heel ge leidelijk de temperatuur 
te verhogen. Maar de ene banaan rijpt 
sneller dan de andere. Daarom voegen 
ze een klein beetje ethyleengas toe; dit 
is een plantenhormoon, dat vruchten 

ook zelf afgeven. Door het gas 
krijgen alle bananen dezelfde 
kleur. Dan gaan de bananen 

per vrachtwagen naar de 
supermarkt en belanden 

ze bij ons op de fruit-
schaal.’

Heb jij een vraag voor de Havenmeester? 
Mail naar  

havenkrant@portofrotterdam.com  
o.v.v. Havenmeester

HOLLANDSE

R
auw, groots, mysterieus. Dat is wat Nasrdin en Simon vinden van de Rotterdamse haven. 
En die haven brengt ze nu bij elkaar. Simon – geboren en getogen in Rotterdam – is een van 
de schrijvers van theatervoorstelling ‘CODE 010, berichten uit het hart van Rotterdam’ van 
het Ro Theater. Een voorstelling die draait om de haven, hard werken en corruptie. Nasrdin 
 (bekend van de televisieserie Shouf Shouf!) speelt in CODE 010 verschillende rollen, van 
 politierechercheur tot kraanmachinist. Voor zijn rol in de Nederlandse roadmovie Rabat ont-
ving hij in 2011 een Gouden Kalf. Voor het stuk sprak Simon met veel mensen uit de  haven 
en verwerkte hij zijn eigen ervaringen. Tijdens zijn nachtelijke havenfietstochten vraagt hij 

zich af wat zich achter de bedrijfspoorten afspeelt en schuilgaat achter de industriële lichtjes in de Botlek. Hoe 
ontstaat die prachtige natuur op het Eiland van Brienenoord? Die tegenstellingen verwonderen en inspireren hem. 
Nasrdin, opgegroeid in Brabant, vindt Rotterdam een toffe stad. Hij woont hier al jaren met veel plezier, maar komt 
zelden in de echte haven. Dat is voor hem net zulk onbekend terrein als een accountantskantoor. Voor CODE 010 
trekken de mannen daarom met de hele crew de haven in. En dan bij voorkeur ’s nachts, met de haven als decor.

Simon

Nasrdin

Een bakkie koffie, stamppot. Typisch Hollands toch? Dat had je 
gedacht. Koffie is in de 16e eeuw door de VOC met schepen uit 
Afrika naar Nederland gehaald. De aardappel komt oorspron-
kelijk uit Zuid-Amerika. Chocola, rijst, sinaasappels, bananen: 
veel van wat jij eet en drinkt, komt per schip 
de Rotterdamse haven binnenvaren. De 

tentoonstelling De wereld op je 
bord legt het allemaal uit. Vanaf 
4 april in het Maritiem Museum 
in  Rotterdam.
WWW.MARITIEMMUSEUM.NL

ROTS
Tussen de stenen en rotsblokken op de 
Maasvlakte leven sinds kort twee soorten 
spinnen die nooit eerder in Nederland 
leefden. De rotskogelspin en de donkere 
prachtkogelspin lopen over de stenen 
dijken en kades tussen de algen, wieren 
en planten. Ze hebben het hier naar hun 
zin: de omgeving lijkt erg op het rotsige 
Alpengebied waar ze veel voorkomen. Zo 
gaat dat soms met rotsbewoners: als de 
rotsen verhuizen, verhuizen zij mee. 

pot bewonersSKATERSparadijs

Skaters opgelet: het skatepark aan de Westblaak in Rotterdam 
Centrum wordt helemaal vernieuwd. Janne Saario uit Finland, 
zelf een skater, ontwerpt overal in de wereld stoere skateparken. 
In zijn ontwerp zit een stukje haven: stalen platen en balken uit 
schepen vormen skatebanen. Die zijn straks ook voor inliners, 
bmx’ers en steppers geschikt. Nog even geduld: in oktober kun 
je het nieuwe skatepark uittesten.

Zeemansfeest 
In het Havenmuseum vier je   

je verjaardag als een zeebonk. 

Je mag je verkleden, maakt een 

vlag, leert zeemanstaal en gaat 

dan ook nog varen. Vanaf 7 jaar. 

9,50 euro per kind. 

WWW.HAVENMUSEUM.NL

Schip ahoi! 
Altijd al kapitein willen worden? Op het SS Rotterdam laat Kapitein Kaap je de stuurhut van de kapitein zien, de radiokamer, de brug en de rest van het Rotterdamse cruise-schip. Vanaf 6 jaar. 15 euro per kind (inclusief patat of pannenkoek). 

WWW.SSROTTERDAM.NL

Pannen koekenboot 

Gek op varen of hou je toch meer van  

pannenkoeken? Op de pannenkoekenboot 

hoef je niet te kiezen. Onbeperkt pannen-

koeken eten en dan is er ook nog een ballenbak 

aan boord. Vanaf 3 jaar. 12,50 euro per kind. 

WWW.PANNENKOEKENBOOT.NL

Zelf varen 
Dat kan bij Kids Marina in de 

enige echte Rotterdamse  
kinderhaven. Pak een politieboot, 

brandweerboot, containerboot 
of rondvaartboot en ontdek de 

haven terwijl je zelf aan het roer 
staat. Tussen 21 maart en  

14 november. Vanaf 3 jaar.  
12,50 euro per kind. 

WWW.KIDSMARINA.NL

Scheepshond Sjaak 
is je maatje bij jouw feestje in het Maritiem 

Museum, tot je 7e verjaardag. En tot je 9e is 

Professor Plons van de partij. Ben je tussen 

de 7 en 11 jaar oud, dan kun je ook samen 

met je vrienden een opleiding tot matroos 

volgen. Inclusief zeemanslied en waterbus-

tocht. Vanaf 4 jaar. 9,50 euro per kind. 
WWW.MARITIEMMUSEUM.NL

Ben je jarig of heb 

je gewoon zin in een 

feestje? Geef eens een 

 havenpartijtje.

Partytime!
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BEZOEKADRES
Havenbedrijf Rotterdam
World Port Center (WPC)
Wilhelminakade 909, 3072 AP 
Rotterdam
Havennummer 1247

POSTADRES
Afdeling Corporate Communicatie
Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam
010-2521010
havenkrant@portofrotterdam.com

COLOFON
De Havenkrant is een uitgave van het 

Havenbedrijf Rotterdam. De krant wordt 

vier keer per jaar verspreid onder inwoners 

van de regio Rijnmond in een oplage van 

530.000 exemplaren. Overname van artike-

len en beeld uit de Havenkrant is alleen 

toegestaan na schriftelijke goedkeuring 

van het Havenbedrijf Rotterdam. De 

inhoud is met zorg gemaakt. Ondanks de 

zorgvuldigheid kunnen er onjuistheden in 

staan. Aan de inhoud van de krant kunnen 

geen rechten worden ontleend. Meningen 

in deze krant zijn niet noodzakelijkerwijs 

de mening van de directie van het 

Havenbedrijf Rotterdam. 

SUGGESTIES? 

Mail: havenkrant@portofrotterdam. com 

Post: Havenbedrijf Rotterdam, redactie 

Havenkrant, Postbus 6622, 3002 AP 

Rotterdam.
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(Maters & Hermsen Journalistiek)
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COVER Ries van Wendel de Joode
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BRAINWAVES
De maritieme industrie 
bruist van de energie. 
Maak kennis met vijf 
maritieme  innovaties 
in de scheepvaart en 
scheepsbouw bij de 
nieuwe tentoon stelling 
Brainwaves in het 
 Maritiem Museum. Te 
zien t/m 24 sept 2017. 
Di-za 10-17 uur, zon- en 
feestdagen 11-17 uur. 
€10 (volwassenen), 
€6 (4 t/m 15 jaar). 
Leuvehaven 1, Rotterdam 
010 413 2680
maritiemmuseum.nl

RESTAURANT 
 NAUTIQUE
Het Delta Hotel aan 
de Maasboulevard in 
Vlaardingen ademt 
haven. Met uitzicht 
op voorbijtrekkende 
schepen op de Maas 

kun je genieten van een 
menukaart gevuld met 
gerechten uit de wereld-
havensteden.
010 434 5477
deltahotel.nl 

VAN MOERAS 
TOT WERELDSTAD
De tentoonstelling 
 ‘Geschiedenis van 
de stad’ in Museum 
 Rotterdam neemt je mee 
op een reis door de tijd. 
Van eerste bewoners tot 
snelgroeiende industriële 
havenstad. En zie hoe 
Rotterdam zich na het 
bombardement  ontkiemt 
tot de huidige metropool. 
Di-zo 11-17 uur. €7,50 
(volwassenen), €2,50 
(4 t/m 17 jaar). 

Museum Rotterdam
Rodezand 26 Rotterdam
010 217 6750
museumrotterdam.nl

FUTURELAND 
LICHTJESTOUR
De haven van Rotterdam 
is tijdens de  donkere 
 dagen net een grote 
kerstboom met al zijn 
 fonkelende lichtjes. Vaar 
mee op de FutureLand 
ferry en zie de terminals 
zoals je ze nog nooit zag. 
Wel reserveren! Kijk 
voor vaartijden op de 
website. FutureLand is 
tijdens de kerstvakantie 
gesloten op eerste kerst-
dag en nieuwjaarsdag, 
maar open op tweede 
kerstdag.
Europaweg 902
Maasvlakte Rotterdam
010 252 2520
futureland.nl 

KERSTMARKT UIT 
JE EIGEN STAD 
Doe op 11 
december 
je kerst-
inkopen op 
de kerst-
markt van 
Uit Je Eigen 
Stad. Adopteer een 
kerstboom, drink een 
kop warme chocomel en 
geniet van het uitzicht 
op het Merwe-Vier-
havensgebied. Ideaal 
in combinatie met een 
 winterse wandeltocht 
door de stadshavens. 
Marconistraat 39 
Rotterdam 
010 820 8909 
uitjeeigenstad.nl

HALLO 2017! 
Geen betere start van het nieuwe jaar 
dan met elkaar. Vier het groots, met heel 
veel Rotterdammers: kom vanaf 22:30 uur naar 
de Boompjeskade. Om precies 00:00 uur knalt 
het vuurwerk vanaf de Erasmusbrug. 10, 9, 8...
hetnationalevuurwerk.nl

DOORLOPEND

DECEMBER

OUD EN NIEUW
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Deze krant is verrijkt 
met Layar. Dit is aangeduid 
met bovenstaand icoon. Het 
betekent dat een artikel 
extra media bevat die zijn te 
bekijken met de Layar-app 
op je smartphone.

Stap 1
Download de gratis Layar-app voor 
Android of iPhone.
Stap 2
Open Layar bij artikelen met het 
Layar-logo, houd de smartphone 
boven de pagina en druk op ‘tap 
to view’.
Stap 3
Kijk, luister en lees meer dan in 
de Havenkrant alleen.

Uit & Thuis in de havenUit & Thuis in de haven

Ga mee op een uitdagende 
zoektocht naar energie 
op zee en ervaar zelf het 

lastige werk dat boormeesters, 
kraan machinisten, windmolen-
specialisten en helikopterpiloten 
hier uitvoeren. Want op zee wordt 
een derde van onze energie ge-
wonnen, onder alle mogelijke 
 omstandigheden: met harde wind 
en te midden van metershoge 

 golven. Ervaar het zelf door  middel 
van 360-graden-fi lmprojecties, 
simulaties en levensechte modellen. 
Al je zintuigen worden geprikkeld. 
Durf jij het aan?

Kosten: €10 voor volwassenen, €6 voor 
kinderen (4 t/m 15 jaar). Geopend: di t/m za 
10-17 uur, zon- en feestdagen 11-17 uur.
Leuvehaven 1, Rotterdam 010 413 2680 
MARTIEMMUSEUM.NL

Offshore 
Experience
DURF JIJ HET AAN?

LEER HACKEN IN DE KERSTVAKANTIE

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar en geïnteres-
seerd in technologie? Dan is de Captain Hack 
– Port Hacklab Highschool iets voor jou. In 
de kerstvakantie kun je hier – gratis – leren 
 hacken en beschermen. Leermeesters zijn 
de hackers van Deloitte; de winnaars van de 
Global CyberLympics. Er zijn presentaties en 
experts laten zien hoe je een klein netwerk 

platlegt of een wifi -netwerk hackt. Ook aan-
wezig: 3D-printer en virtual reality-bril. 
Wanneer: 29 december tussen 09:00 en 16:00 uur.
Waar: Maastoren, 44ste verdieping,
Wilhelminakade 101, Rotterdam.
Vol=vol: Voor 35 deelnemers maximaal, dus meld je snel aan! 
Aanmelden: Stuur een mail naar:
CAPTAINHACK@PORTOFROTTERDAM.COM
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Nieuwe Waterweg viert feestje

Zonder Nieuwe Waterweg geen haven van 
 Rotterdam. Althans, niet in zijn huidige om-
vang. Want pas met de aanleg van dit kanaal liep 
de scheepvaart van en naar Rotterdam nooit 
meer vast op de zandbanken in de toenmalige 
rivierdelta. Waarmee de weg vrij kwam voor de 
 onstuimige groei van de haven in de twintigste 
eeuw. In 1866 begonnen de werkzaamheden, 

wat nu – 150 jaar later – wordt gevierd met twee 
tentoonstellingen, één in Fort 1881 en één het 
Keringhuis, beide in Hoek van Holland.

Als je je 150-ste verjaardag kan vieren, ben je bepaald niet ‘nieuw’ meer.
Tenzij je ‘Nieuwe Waterweg’ heet.
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KERSTMARKT UIT 
JE EIGEN STAD 

Uit Je Eigen 

Win KAARTJES VOOR HET MARITIEM MUSEUM 

Fort 1881, Stationsweg 
80-82, Hoek van Holland
FORT1881.NL

Keringhuis, Maeslantkering-
weg 139, Hoek van Holland
KERINGHUIS.NL

Geen betere start van het nieuwe jaar 

Hoe diep ga je met de lift 
onder water op de tentoon-
stelling? Onder inzenders van 
het goede antwoord verloten we 
kaartjes voor de tentoonstelling. 
Mail je antwoord naar haven-
krant@portofrotterdam.com 
o.v.v. ‘offshore’.

At least as important 
as the cover is the back 
page. Where the cover 
wants mainly to whet 
the appetite and make 
readers curious, this 
page offers service 
information: all 
the activities and 
attractive outings 
linked to the port, 
listed together 
conveniently for the 
readers. Exhibitions, 
theatre performances, 
festivals, sporting 
events and many, 

many more. The diary 
is put together in such 
a way that it contains 
suitable activities 
for every taste and 
budget. From families 
with young children 
to the older culture 
enthusiasts. Often 
in conjunction 
with discounts and 
complimentary 
tickets. The aim is 
obvious: getting 
people to enter and 
experience the port  
for themselves.

Rotterdam actor  
Nasrdin Dchar likes to 
cycle through the port 
at night, enjoying all 
the lights of the port’s 
industry. In this feature 
– 100% Port City – well-
known Rotterdammers 
offer their own ‘out and 
about in the port tips’. 
Where do you find the best 
outdoor cafés for a drink 
with a view of ships, or 
places to unwind? This is 
intended for (young) city 
residents for whom a visit 
to the port is not obvious, 
but who are certainly 
susceptible to suggestions 
from trendsetters. We 
also consider the very 
youngest (and their 
parents): each issue has 

a special ‘children’s page’ 
including the regular 
section ‘Ask the Harbour 
Master’ ( for which 
children themselves can 
submit questions about 
the port and port services). 
This time the question 
is: how do bananas stay 
fresh if they travel for a 
very long time? In fact 
that’s not only a question 
for children, but also for 
many adults (answer: in 
a refrigerated container). 
And under the headline 
‘Party Time’, there are  
tips for the best way to 
enjoy a ‘port party’, like  
a trip on the Pancake 
Boat. Because it’s never  
too early to instil a love  
of the port.

Port work is dirty and 
heavy? Not really! Read 
the story of these three 
youths to find out why. 
Ninah checks freight 
documentation, Justin 
designs ships and Juliette 
built a hydrogen engine. 
The Havenkrant shows 
port work in all its 
facets and with concrete 

examples, all serving the 
underlying idea: showing 
readers – particularly 
youths – what career 
opportunities the port 
has to offer. So that they 
can choose a suitable 
educational path (often 
technical) in good time. The 
port cannot survive into 
the future without them.

Work in the port

P 8/9
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HANDEN UIT DE MOUWEN voor ijzerertschip de Berge Stahl
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BAAN gescoord

‘ �Jarenlang�was�dit�het�
vlaggenschip�van�de�
Rotterdamse�haven’

David van der Sluijs was twintig 
jaar lang de vaste scheepsagent van 
ijzerertsreus de Berge Stahl.

Twee decennia 
agent van hetzelfde 
schip, dat is uniek. 

 Zeker in deze tijd, legt  David uit: ‘De 
branche beleeft  roerige tijden: acht 
jaar geleden was de charterprijs van 
een ijzerertsschip tien keer hoger dan 
nu. Dus worden dit soort schepen niet 
meer voor een lange periode gecharterd 
maar per transport.’
De Rotterdamse waterklerk is trots 
op zijn werk voor de Berge Stahl: dit 
was niet zo maar een schip, maar hét 
grootste ‘droge bulk’ schip van de 
haven. Hij weet alles van het schip; 
de averij (schade) die het opliep in de 
Golf van Biskaje tijdens een ‘vliegende 
storm’, de filmploegen die op het ‘vlag-
genschip van de Rotterdamse haven’ 
kwamen. Maar bovenal kent hij de 

meeste  bemanningsleden, omdat 
het schip ieder jaar zo’n tien keer de 
 Rotterdamse haven aandeed. David 
nam de kapiteins mee naar huis en 
bezocht ze in India. Hij maakte zelfs in 
India het huwelijk mee van de dochter 
van kapitein Sukh Pal. Een dergelijke 
band zal hij nooit meer opbouwen met 
de bemanning van een ander schip. Dit 
jaar vertrekt de Berge Stahl voorgoed 
uit Rotterdam. Het schip wordt vervan-
gen door zogenoemde Newcastlemax-
schepen; kleinere bulkcarriers die veel 
flexibeler inzetbaar zijn. 

Murat Kilic (22): ‘Ik ben deze zomer af
gestudeerd in de procestechniek aan de 
RDM Campus. Binnen een maand heb ik – via 
Watertalent en OMS – een baan gevonden als 
operator bij Vopak. Mooi werk. Wij zorgen dat 
chemicaliën snel en veilig worden overgepompt 
van schip naar kade en omgekeerd. Je hebt 
contact met mensen uit allerlei landen. Russen, 
Chinezen, noem maar op. En ik vind het fijn om 
in ploegendiensten te werken: twee ochtenden, 
twee middagen, twee nachten en dan vier 
dagen vrij. Hier kan ik nog wel even vooruit!’
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De werkweek van…

EEN HAVENADVOCA AT

‘ Vandaag  
ga ik naar 
de recht
bank voor 
een scheeps
veiling’

Steven Oude Alink is advocaat bij 
Van Traa Advocaten in Rotterdam. 
Veel van zijn cliënten en zaken  
hebben te maken met de haven.  
Wat beleeft hij zoal?

MAANDAG
‘De werkweek begint op kantoor met 
telefoontjes en e-mails  beantwoorden.’ 

DINSDAG
‘’s Middags heb ik een bespreking bij 
een transportonderneming in de haven. 
We spreken hun klantcontracten door. 
Risico’s voor mijn cliënt sluit ik hierin zo 
veel mogelijk uit.’

WOENSDAG
‘Ik krijg vanuit Engeland instructies om 
beslag te leggen op een schip dat deze 
ochtend de haven binnenvaart. Met 
collega’s werk ik aan het verzoekschrift, 
dat we ’s middags indienen bij de Recht-
bank Rotterdam. Ondertussen volgen 
we de gps-positie van het schip. Zodra 
de rechter het beslag heeft toegestaan, 
rijdt er een deurwaarder naar de haven 
en legt het schip aan de spreekwoor-
delijke ketting. Pas wanneer namens 
de scheepseigenaar een bankgarantie 
wordt afgegeven, kan het beslag weer 
worden opgeheven. Door tussenkomst 
van de rechter krijgt onze Engelse cliënt 

zekerheid over de betaling. Zonder 
bankgarantie zou het schip uiteinde-

lijk in de rechtbank kunnen wor-
den geveild.’

DONDERDAG 
‘Afgelopen zomer is een nieuwe 
wet aangenomen: alleen 
de Rechtbank Rotterdam 
 behandelt scheepvaart zaken in 
Nederland. Zoals bijvoorbeeld 
zogenoemde ladingclaims, 
in geval van schade aan goe-
deren tijdens vervoer over 
zee of binnenwateren. En 
uiteraard ook aanvaringen 
met schepen. Vandaag ga ik 
naar de rechtbank voor iets 
heel anders: een scheeps-
veiling. Namens een poten-

tiële koper ben ik aanwezig 
om te bieden op een schip.’

VRIJDAG
‘Vandaag moet ik naar een andere 
haven: luchthaven Schiphol, voor 
een bespreking over schade aan een 
vliegtuig. Als advocaat in de haven 
werken is nooit saai!’ 

Opleiding:  
Procestechniek (mbo niveau 2 t/m 4)
Startsalaris operator:  
2669 euro bruto per maand (bron: loonwijzer.nl)

Jong aan de bak 
in de haven
Havenwerk vies en zwaar? Welnee. Vraag maar aan deze drie jongeren. Voor elk 
opleidingsniveau biedt de haven kansen op mooie banen met toekomstperspectief.

WAT DOET EEN WATERKLERK?
De agent, oftewel de waterklerk, is volgens David van der Sluijs de schakel 
tussen wal en schip. ‘Je zorgt ervoor dat de hele aanloop vlekkeloos gebeurt. 
Je onderhoudt de contacten met de rederij of charteraar, de stuwadoor en de 
diverse scheepsleveranciers. Je bent daarnaast het aanspreekpunt voor de 
douane en immigratieautoriteiten. Je behandelt het schip letterlijk van A tot Z. 
Van de aanloop totdat het weer het zeegat uitvaart.’

Lees het uitgebreide verhaal van 
David in de online Havenkrant: 

WWW.PORTOFROTTERDAM.COM/
HAVENKRANT

‘Toen ik op de havo zat, wist ik 
niet zo goed wat ik erna wilde 
doen. Ik heb bij allerlei studies 

gekeken, zoals fysiotherapie, maar ook 
elektrotechniek en werktuigbouw-
kunde. Uiteindelijk heb ik voor het 
laatste gekozen. Ik wil graag weten hoe 
dingen in elkaar zitten. En wat helpt: 
op de middelbare school was ik goed 
in vakken als wiskunde, natuurkunde 
en scheikunde. De opleiding is heel 
breed. Je leert ontwerpen, maar kunt 
later ook het technisch onderhoud in. In 
mijn vierde jaar heb ik bij RDM Centre 
of Expertise mijn afstudeeronderzoek 
gedaan. Ik onderzocht de bruikbaar-
heid van waterstofgas als energiebron 
voor de nieuwe generatie onderzeeërs 
die de marine wil aanschaffen. Als je 
waterstof op een schone manier produ-
ceert – bijvoorbeeld met stroom van een 
windmolen – is het een duurzaam alter-
natief voor fossiele brandstoffen. Ik heb 
een installatie ontworpen die waterstof 
produceert, waarna een brandstofcel de 
boel omzet in elektriciteit voor de accu’s 
van de onderzeeër. Daarmee kan hij wel 
drie weken onderwater blijven. Nu is 
dat drie dagen met een diesel generator. 
Ook wordt onderzocht of mijn ontwerp 
bruikbaar is voor  aquabots, onbemande 
vaartuigen die we in de toekomst steeds 
vaker in de haven zullen zien. Mijn 
toekomstplannen? Volgend jaar wil ik 
graag verder studeren aan de TU Delft. 
Maar in de tussentijd werk ik nog voor 
het RDM Centre of Expertise. Het is 
een boeiende plek om rond te lopen, 
met alle innovatieve projecten die hier 
worden uitgewerkt en te midden van de 
havenindustrie natuurlijk.’

‘Ik werk al sinds mijn 
zeventiende. Eerst bij 
broodjeszaak Subway, 

daarna bij Kruidvat, maar ik 
kreeg geen vast contract. Een 
vriendin werkte in de haven 
en tipte me om daar ook eens 
over na te denken. Ik ben toen 
naar een open avond van het 
Scheepvaart en Transport 
College (STC) gegaan en was 
meteen geboeid. De grootsheid 
van de haven, de vele mogelijk-
heden. Ik heb me ingeschreven 
voor de opleiding medewerker 
Havenlogistiek en tegelijk 
gesolliciteerd op een leerling-
vacature bij APM  Terminals. 
Want ik wilde wel de beroeps-
begeleidende leerweg (BBL) 
doen. Dat betekent: vier dagen 
werken, één dag naar school. 
Bij APM werd ik aangenomen 
en kon meteen aan de slag. 
Op dit moment werk ik vooral 
aan de balie. Daar heb ik via 

de intercom contact met de 
vrachtwagenchauffeurs en 
maak ik hun papieren in orde. 
Zijn de  documenten geldig, is 
de lading goed aangemeld, zijn 
er invoerrechten betaald? Dat 
soort dingen controleer ik. De 
volgende stap is om dat ook 
voor de binnenvaartschepen 
en de treinen te doen. Volgend 
jaar ga ik misschien meelo-
pen op de ‘toren’. Ik heb het 
erg naar mijn zin – ik heb het 
 gevoel dat ik echt iets bijdraag. 
En de haven is een boeiende 
plek. Je ziet de hele wereld 
langskomen. Wat de toekomst 
betreft ben ik optimistisch. Je 
krijgt hier veel kansen als je je 
best doet. Ik hoop te kunnen 
doorgroeien naar een leiding-
gevende functie. En wat ook 
niet verkeerd is: ik verdien hier 
nu al twee keer zoveel voor 
minder uren werk dan bij mijn 
vorige baan.’

ZONDER NINAH KOMEN DE 
CONTAINERS NIET AAN

JUSTIN  
RIETVELD (22)

KIJK VOOR DE LAATSTE 
VACATURES OP:

 PORTOFROTTERDAM.COM/VACATURES
 TALENT-GEZOCHT.NL 
 WATERTALENT.NL
 MARITIEMEVACATUREBANK.NL
 ROTTERDAMPORTINFO.COM

Studeerde: Maritieme Techniek aan 
de Rotterdam Mainport University (RMU), 
een samenwerking van Scheepvaart en 
Transport College (STC) en Hogeschool 
Rotterdam.
Werkt nu bij: Damen Shipyards 
Group als Engineer Ship Building.
Voor deze baan moet 
je:‘Technisch aangelegd zijn, ruimtelijk 
inzicht hebben en initiatief tonen.’

Bijzonderheden: Justin ontwierp 
een schip als afstudeeropdracht en sleepte 
daarmee de derde prijs bij de Bachelor Thesis 
Award van de Hogeschool Rotterdam in de 
wacht. Ook was hij genomineerd voor de 
Maritime Designer Award van Netherlands 
Maritime Technology.
Gemiddeld startsalaris: 2694 
euro bruto per maand voor een ingenieur 
maritieme techniek. (bron: loonwijzer.nl)

JULIETTE LAAT  
ONDERZEEËRS 
VAREN OP  
WATERSTOF

JUSTIN ONTWERPT SCHEPEN

JULIETTE  
VAN DER JAGT (22)

Studeert: hbo Werktuigbouwkunde aan  
de Hogeschool Rotterdam.
Werkt tijdelijk bij: RDM Centre of Expertise.
Toekomstplannen: Juliette wil volgend jaar een  
vervolgstudie doen aan de TU Delft.
Om werktuigbouwkunde te studeren, moet 
je: ‘Goed zijn in exacte vakken, kunnen samenwerken aan 
projecten en een beetje creatief zijn.’
Gemiddeld startsalaris: 2456 euro bruto per maand 
voor een ingenieur werktuigbouwkunde (hbo). (bron: loonwijzer.nl)

NINAH 
STEEN (22)

Studeert: medewerker havenlogistiek (mbo niveau 2)  
aan het Scheepvaart en Transport College (STC).
Werkt bij: APM Terminals.
Een medewerkers havenlogistiek is: een 
echte doener die het een uitdaging vindt de papierwinkel op 
orde te houden.
Salaris: Ninah verdient nu twee keer zoveel dan bij haar 
laatste baan als winkelkracht.
Gemiddeld startsalaris: 1771 euro bruto per maand 
voor een medewerker havenlogistiek. (bron: loonwijzer.nl)

‘Mijn liefde voor schepen zat er al vroeg in. 
Thuis hadden we een plezierjachtje waar-
mee we veel hebben gevaren. Toen ik ouder 

werd, werkte ik in vakanties bij een onderaannemer in 
de scheepsbouw – leidingen 
aanleggen, dat soort klus-
sen. Na het vwo stond ik 
voor de keus: universiteit 
of hbo? Ik koos voor hbo 
Maritieme Techniek, omdat 
de praktische kant meer bij 
mij past. Je leert tijdens de 
opleiding de basis van het 
scheepsontwerpen. Hoe 
maak je een stabiel vaartuig 
dat voldoet aan alle regels 
en eisen? Het hele proces 
van klantwens tot hoe het 

schip eruitziet, dat heb ik pas ervaren tijdens mijn stage 
bij Damen Shipyards. Op de engineering afdeling hielp 
ik met het uitwerken van de ontwerpen voor werk-
schepen, zoals een duwboot en een klein vrachtschip. 
Dat gebeurt allemaal digitaal. Ook mijn afstudeer-
opdracht heb ik bij Damen gedaan: ik ontwierp een 
eerste concept voor een zogenoemd decommissioning 

schip. Dat is een schip dat 
olieplatformen kan verwij-
deren en transporteren, een 
nieuwe markt voor Damen. 
Inmiddels heb ik bij Damen 
een baan op de engineering 
afdeling. Hier valt voor mij 
de komende jaren nog veel 
te leren. Damen onderzoekt 
of het decommissioning 
schip dat ik heb ontworpen, 
kan worden doorontwik-
keld. Dus misschien heeft 
mijn ontwerp wel toekomst.’
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Steven (40)  
studeerde in 2001 af aan  

de Universiteit Leiden en werkt 
sindsdien als advocaat  

gespecialiseerd in internationale 
handel en transport.

Het gemiddelde startsalaris van  
een transportrechtadvocaat is  

rond de 3000 euro bruto  
per maand.
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A more positive image of the 
port and the Port Authority

FROM OTHERS ABOUT 
THE HAVENKRANT:

From C, the trade 
 journal of Logeion, 2012: 
 

DARES TO BE 
DIFFERENT. YOU 
HEAR THEM SAY IT  
IN ROTTERDAM: ‘NO 
FUSS, JUST A REALLY 
NICE PAPER.’ 
Jury report, Grand Prix 
Customer Media, 2012: 
 

THE POSITIVE 
COMPOSITION AND 
THE PLEASURE  
THAT THE PAPER 
 EMANATES, ENSURES 
THAT YOU ARE 
ALMOST JEALOUS  
IF YOU DON’T LIVE  
IN THE PORT.  

Mediafacts Most 
 Beautiful Cover Award, 
2012:
 

THE PLEASURE 
TAKEN IN CREATING 
THIS PUBLICATION 
SIMPLY RADIATES 
FROM THE COVER’S 
DESIGN.

S
ince the publication of the first 
Havenkrant in 2009, the Port Authority 
has conducted three extensive surveys 
into the effect of the Havenkrant. 

These surveys were performed by MediaTest, 
a renowned media research agency. In broad 
outline, these surveys consistently showed the 
same picture: Havenkrant readers are more 
positive about the port and the Port Authority 
than non-readers. And they indicate that this is 
partly due to the Havenkrant.
By way of illustration, let’s zoom in on several 
outcomes from the latest survey, conducted in 
April and June 2016. Some 700 people were 
surveyed for this, with 18 personal interviews 
conducted.

First, the Havenkrant appears to be highly 
appreciated: the average report score is 7.4 (on a 
scale of 1 to 10); the benchmark for comparable 
publications is 6.9. Particularly appreciated 
is the photography (report score 7.9), the ease 
of understanding (report score 7.7) and the 
reliability of the information (report score 7.5). 
Topics that readers most like to read about: 
employment, safety and recreation. With regard 
to the newspaper’s reach: 60% of the recipients 
remembers the paper. Those who do open it read 
it very intensely: of this group, 64% reads at least 
half of the articles. Of the readers, 35% saves the 
newspaper and/or passes it on.

An important conclusion is that 
the newspaper makes a substantial 
contribution to a positive reputation for 
the Port Authority. Readers appreciate 
the Port Authority more than non-
readers, as shown clearly by the following 
table. During the survey, readers and 
non-readers were asked whether the 
following descriptions applied to the  
Port Authority:

Another important conclusion for the 
Port Authority is that Havenkrant readers 
more often know that there are activities 
in the port, and they take part in them. 
More than half the readers say they have 
in fact done this as a consequence of an 
article in the Havenkrant.

80%
76%
74%
65%

63%
61%
63%
54%

54%
48%
43%
40%

36%
42%
36%
34%

READER NON-READER

Experts

Innovative

Involved

Focused on 
sustainability

Likeable

Trustworthy

Accessible

Honest
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The Havenkrant also appears to influence 
people’s attitudes when it comes to 
developments in the port. Among the 
readers, 76% are positive about port 
developments, compared to 58% of the 
non-readers. Of the readers, 32% indicate 
being more positive thanks to articles in 
the Havenkrant.

Finally, readers of the Havenkrant have 
a significantly better image of the jobs 
in the port than non-readers. Readers 
(26%) also draw attention to a job in the 
port more often than non-readers (12%).  

We started this story with the 
proposition that the physical port 
has disappeared steadily from the 
consciousness of those living in its 
vicinity. But we would dare to suggest 
as the Port of Rotterdam Authority: in 
perceptions, we have been able to draw 

the port a lot closer to a large group of 
people in recent years. The Havenkrant 
has made a – measurably – substantial 
contribution to this. Thanks to the 
newspaper:
1. those living in the vicinity come to the 
port more often;
2. they have a better idea of what 
development is taking place;
3. they are more positive about it;
4. they have a more realistic picture of 
work in the port;
5. they understand what role the Port 
Authority plays in all this development;
6. and above all, they have more 
appreciation for it.
In all these ways the Havenkrant makes 
a significant contribution to support for 
the port’s further development, now and 
in the future. This is how we strengthen 
our ‘licence to grow’ and ‘licence to 
operate’ – we couldn’t do without it.

As a paper mass medium the 
Havenkrant does what it has to 
do: it reaches lots of people. Yet 
it could do better. Particularly 
youths – who have little affinity 
with a paper medium like a 
newspaper – still read the  

paper far too little. That’s  
why we launched an online 
version of the Havenkrant last 
year, suitable for smartphone 
and tablet. Here you will find 
the integral Havenkrant in 
digital form. But this portal 

is more than just a display 
case for the paper editions: 
you’ll also find all sorts of 
extra content, like videos 
and ‘long reads’ in which we 
expand the topics from the 
newspaper in greater depth. 
Given the shareability of this 
content through social media 
like Facebook and Twitter, 
this platform has the ability 

of reaching these target 
groups more directly – people 
who largely leave the paper 
edition unread. The reader 
survey also confirms this: 43% 
of the current non-readers 
prefer digital. We are going to 
expand the online Havenkrant 
still further in the year ahead, 
by adding all the relevant 
articles from the previous 

volumes of the Havenkrant, 
but also by placing exclusive 
extra content (articles, videos 
etc.). This will create an online 
library of audience-friendly 
and accessible information 
about the port of Rotterdam, 
an important service for our 
stakeholders, and a next step in 
strengthening the ties with our 
environment.

Facebook

www.portofrotterdam.com/havenkrant

Twitter

“The Havenkrant 
ensures that I know 
what’s going on again. 
Lots of great things 
are happening.” *

“The Havenkrant meets a need.  
I always read new things, and I’m  
made aware of activities.” *

* Quotes from the reader survey

The next step: 
FROM PAPER TO DIGITAL


	IAPH Award Presentation Cover
	IAPH Award Presentation

