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VOORWOORD
‘Rotterdam: the gateway to Europe’ is de titel van een boek uit 1948 over de haven van Rotterdam. ‘Holland gateway’ heet een recent initiatief van partijen rond
mainport Schiphol. Holland Gateway wil een internationaal georiënteerd kennis- en dienstencentrum zijn ter bevordering van de vestiging en investering van
internationale ondernemingen in Nederland. Ruim zestig jaar spreken wij daarmee al over onze gateways; een concept dat overeind is gebleven in een tijd dat
Schiphol nog geen 300 duizend passagiers per jaar verwerkte en spieren nog de voornaamste productiefactor in de Rotterdamse haven waren. De term ‘gateway’
is daarmee een flexibel en moeiteloos aan te passen concept gebleken.
‘Mainport’ is ook zo’n flexibel concept. De ‘take off’ van dit concept vond plaats eindjaren ’80 in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening en het Tweede
Structuurschema Verkeer en Vervoer. Het was de tijd dat Nederland zich omvormde tot een Distributieland en dat beide mainports daarbij een belangrijke
‘motorfunctie’ speelden. Het mainportbeleid betekende een duidelijke trendbreuk met het ruimtelijke ordeningsbeleid daarvoor, waarin sprake was van
selectieve investeringen in ons land, gericht op de bevordering van groeipolen in de periferie, zoals de Eemshaven.
Inmiddels zijn we twee decennia verder en constateren dat het mainportbeleid zeer succesvol is geweest. Maar de Nederlandse samenleving is inmiddels
veranderd. Hersens zijn de voornaamste productiefactor rond de mainports en in recente nota’s van het rijk—de Luchtvaartnota en de Economische visie op de
langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam—is sprake van een overeenkomstige ontwikkeling waarbij stedelijke netwerken en mainports steeds meer
verweven raken. De Randstad, samen met de andere belangrijke stedelijke concentraties in ons land, moet één van de topregio’s in de wereld worden, Randstad
Holland moet een positie krijgen in de top 5 van de belangrijkste grootstedelijke regio’s in Europa en moet een aantrekkelijkere vestigingslocatie worden: vijftig
toonaangevende internationale bedrijven moeten zich de komende tien jaar in ons land vestigen, zo is de doelstelling van het kabinet. De mainports spelen een
faciliterende rol in deze ambitie; zij zijn zelf minder een motor maar meer een instrument en moeten met name ons land en de Randstad in het bijzonder als
vestigingsplaats versterken. Mainports zijn daarmee havens van wereldstad ‘Randstad’; wereldstadhavens van een metropolitane topregio.
In deze studie kijken wij drie decennia vooruit, naar Nederland in 2040—een samenleving naar verwachting gedomineerd door productiefactoren als kennis en
creativiteit, in een wereld met 3 miljard nieuwe consumenten, nieuwe technologie en nieuwe economische zwaartepunten. Wat betekent dit voor het
functioneren van beide mainports in ons land? We weten zeker dat zich in de komende jaren omvangrijke, onvoorspelbare gebeurtenissen met een enorme
impact gaan voordoen—‘Zwarte Zwanen’ zoals in het verleden 9/11 of de Val van Muur en in de toekomst misschien wel het einde van de euro. De toekomst is
instabiel en onzeker, dit heeft een belangrijke impact voor lange termijninvesteringen in de mainports.
Deze studie is een onderdeel van een door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geïnitieerde verkenningsfase naar de toekomst van de mainports. De
uitkomst van deze verkenningsfase is in principe nog open en dit onderzoek is daarvoor één van de inhoudelijke bijdragen.
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KORTE SAMENVATTING
De mainport ontwikkelt zich van doel tot middel/instrument

Nederland is nu pas echt een Distributieland geworden

In het bestaande mainportbeleid werd aan de mainports een motorfunctie
voor de Nederlandse economie ontleend. Op dit moment is deze
motorfunctie verschoven naar de Randstad en de aan de Randstad
gerelateerde stedelijke netwerken, waaronder belangrijk steden in NoordBrabant, zoals ‘Brainport’ Eindhoven. Deze Randstad-Plus regio is primair
de motor van de Nederlandse economie geworden. Beide mainports zijn
een belangrijke faciliterende kracht geworden voor deze motorfunctie; een
middel of instrument om het vestigingsklimaat van de Randstad en overig
Nederland te versterken. De mainports zijn daarmee de havens van de
Randstad als potentiële wereldstad: wereldstadhavens.

Nederland Distributieland was ‘hot’ in de beginjaren ’90. Inmiddels is dit
begrip wat naar de achtergrond verdwenen. Dit is in tegenstelling tot de
ontwikkeling die ons land in de afgelopen twee decennia heeft
meegemaakt. Gesteld kan worden dat Nederland daadwerkelijk is
uitgegroeid tot een Distributieland door de grote groei die de wederuitvoer
in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Voor de wederuitvoer zijn
distributiecentra het belangrijkste ruimtelijk-logistieke fenomeen.
Daarnaast zijn andere sectoren die een grote vraag kennen naar de
dienstverlening van de mainports of naar de mainports als vestigingsmilieu
op peil gebleven of in belang toegenomen—denk aan de chemische
basisindustrie, aan de (groot)handel en aan de financiële dienstverlening.

Naast knooppuntfunctie groei in vestigingsplaats-/regiefunctie
Traditioneel staat de knooppuntfunctie van de mainports in de
belangstelling: de connectiviteit met overige economische centra. De
knooppuntfunctie blijft belangrijk, maar de functie van de mainports als
instrument om de vestigingsplaatsfunctie van de Randstad te versterken
neemt relatief toe in belang. Ook de regiefunctie neemt in belang toe als
groeistrategie voor de mainports. Hierbij gaat het om de mainport als
kantoorlocatie voor (a) expediteurs en logistieke dienstverleners, (b) voor
supportactiviteiten en hoogwaardige dienstverleners aan de logistieke en
maritieme sector (verzekeringen, certificering etc.), alsmede (c) voor
kantoren van reders en overige logistieke dienstverleners. Hiermee neemt
de relatie van de mainport met het grootstedelijke vestigingsmilieu van de
Randstad en Rotterdam/Amsterdam toe. Dit betekent dat ook investeringen
in de mainports zich relatief sterker moeten gaan richten op het faciliteren
van de vestigingsplaats- en regiefunctie.

Ook in 2040 zijn de mainports van groot belang voor de
Nederlandse economie
De Nederlandse economie is in 2040 te kenmerken door een groei van
kennisintensieve en creatieve sectoren. Deze sectoren maken vooral
gebruik van luchtvaart voor zakelijke doeleinden. Daarnaast zijn veel van
de bestaande, traditioneel sterke sectoren van ons land sterk gebleven, zoals
de (groot)handel, de transport- en logistieke sector en de chemische
industrie. Maar ook deze sectoren hebben een ontwikkeling doorgemaakt
waarbij ze meer hoogwaardig en kennisintensief zijn geworde—en minder
gerelateerd aan bulkstromen. Dit betekent een groter gebruik van de
container en van luchtvracht. Er is daarmee ook in 2040 sprake van een
grote vraag naar de diensten van de mainports, deze vraag is meer
hoogwaardig geworden in vergelijking tot het huidige bulkgeoriënteerde
karakter dat de mainports—met name mainport Rotterdam—karakteriseert.
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Mainport Rotterdam in 2040: drie dominante functies
Mainport Rotterdam kent in 2040 drie dominante functies. Ten eerste heeft
de haven zich ontwikkeld tot ‘containermengmachine’, een efficiënt
verdeelcentrum voor containers richting achterland en mainportnetwerk
van extended gates, containertransferia en inland-terminals. Door deze
functie blijft een excellente, duurzame achterlandbereikbaarheid van de
mainport van groot belang. Het thema ‘meer doen met lading’ wordt in de
Nederlandse regio’s uitgevoerd; voor Rotterdam is dit thema geen prioriteit
meer. Wel ontstaan nieuwe concepten in het mainportnetwerk gericht op
servicedifferentiatie. Ten tweede ontwikkelt de procesindustrie zich naar
een breder en meer hoogwaardig materialencomplex waarbij industrial
biotech zich naast de bestaande chemische en agro/food- industrie
ontwikkelt en impulsen komen vanuit de biobased economy. Daarnaast is
sprake van de ontwikkeling van een ‘energierotonde’ in de haven. Ten
derde is de regiefunctie van de haven sterk toegenomen door maritiemlogistieke kantoorontwikkeling. Deze kantoorontwikkeling betekent dat de
vernieuwing van de mainport in belangrijke mate vanuit een aanbod van
nieuwe diensten plaats vindt en veel minder door de ontwikkeling van meer
fysieke activiteiten. De omvang van de fysieke stromen blijft groot, maar
de vernieuwing van de mainport ligt in de ‘service functie’. Hierdoor komt
bij de ontwikkeling van de haven meer aandacht voor stedelijke functies.

industrie—waarvan het bulkkarakter is ingewisseld voor een high-tech
karakter. Nog steeds is Schiphol een sterke hub, maar de ontwikkeling is
vooral in een toename van het aantal directe herkomst-bestemmingenoperaties te zien. Net als bij mainport Rotterdam is het bij Schiphol ‘en-en’:
en hoogwaardige kantooractiviteiten en omvangrijke stromen. Het verschil
tussen Schiphol en Rotterdam is dat de kantoorontwikkeling gerelateerd
aan mainport Rotterdam nauw is verbonden met de knooppuntfunctie,
terwijl die voor mainport Schiphol daar relatief los van staat. Hier gaat het
primair om kantoren gerelateerd aan de zakelijke en financiële
dienstverlening en kennisintensieve bedrijvigheid van Groot-Amsterdam.
De huidige structuur van de mainports ligt vast: groei vanuit
netwerkperspectief.
Wij voorzien dat de huidige ruimtelijk-economische structuur van de
mainports in Schiphol en Rotterdam in grote lijnen ook de structuur zal zijn
in 2040. Er is geen grootschalige uitbreiding meer te verwachten, zoals een
derde Maasvlakte of nieuwe banenstelsels. Omvangrijke verdergaande
groei van de mainports wordt beperkt door de sterke behoefte aan
omgevingskwaliteit en door de toegenomen mondigheid van de burgers in
de omgeving. Groei wordt gerealiseerd (a) binnen bestaande structuren, (b)
door de ontwikkeling van een netwerkstrategie met regionale knooppunten
en (c) door actief in te zetten op (grensoverschrijdende) samenwerking.

Mainport Schiphol in 2040: Kwaliteitsluchthaven/kwaliteitsregio
Schiphol heeft zich vooral in hoogwaardige richting ontwikkeld: meer
geconcentreerd op zakelijke reizigers in een zich verder ontwikkelde
Randstad in de richting van hoogwaardige zakelijke dienstverlening,
kenniseconomie en creatieve economie—een Randstad die in 2040 meer
het karakter van een volwaardige wereldstad heeft gekregen met Schiphol
als luchthaven voor deze wereldstad. Daarnaast is het belang van luchtvracht toegenomen doordat de meer hoogwaardig wordende Nederlandse

Zwarte Zwanen: onvoorspelbare gebeurtenissen met impact
De omgeving van de mainports is fundamenteel onvoorspelbaar—zowel in
positieve als negatieve zin. Mainportbeleid moet vooral inspelen op
onzekerheid en op het optreden van Zwarte Zwanen door flexibiliteit en
door meer belang aan visie, intuïtie en strategie in het beleidsproces toe te
kennen.
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UITGEBREIDE SAMENVATTING & CONCLUSIES
Beleid: van mainports als motor voor economische groei…
Het mainportbeleid is succesvol geweest. Dit beleid was het juiste,
afgaande op de sterke ontwikkelingen in de internationale omgeving en de
voortschrijdende globalisering. Het aandeel van Nederland in het
aantrekken van buitenlandse directe investeringen is op peil gebleven—dit
ondanks een relatieve verschuiving van deze investeringen naar Azië. Een
aandachtspunt is wel dat een directe concurrent van Nederland—België
(samen met Luxemburg)—in staat is gebleken een sterkere toename van
buitenlandse directe investeringen te realiseren.
Sinds eindjaren ’80 heeft Nederland zich inderdaad tot een distributieland
ontwikkeld. De wederuitvoer is spectaculair gegroeid en de daaraan
gerelateerde value added logistics en value added services zijn sterk
toegenomen. In de periode vanaf eindjaren ’80 tot nu hebben de aan de
mainports gerelateerde geplande, en daadwerkelijk gerealiseerde,
investeringen zich vooral gericht op harde infrastructuur: Tweede
Maasvlakte, Betuweroute, opwaardering A15 en A4, Polderbaan.
In deze periode zijn nieuwe sectoren opgekomen en is de groei van
bestaande sectoren die relatief veel van mainports gebruik maken
toegenomen:
-

de creatieve industrie; inmiddels goed voor 3,1 procent van de werkgelegenheid en 1,8 procent van de toegevoegde waarde in ons land.

-

Logistieke support activiteiten waarin hoogwaardige maritieme
dienstverlening; goed voor 1,5 procent van de werkgelegenheid en 2,0
procent van de toegevoegde waarde in ons land.

-

Groei van sectoren die een omvangrijke vraag naar luchtvaart hebben
zoals de ICT en financiële en zakelijke dienstverlening.

-

Groei van de groothandel en basischemie in ons land.

Naar: mainports faciliteren de Randstad als motor voor groei en
mainportstrategie wordt verbreed tot metropolitane strategie.
Het mainportbeleid betekende een breuk met het spreidingsbeleid van de
decennia daarvoor, waarbij groeikernen als de Eemshaven en Terneuzen
moesten fungeren als economische groeimotoren en waarin een relatief
gelijkmatige verdeling van de welvaart over ons land werd nagestreefd.
In plaats daarvan werden de mainports gezien als de economische motoren
van ons Distributieland en werd clusterbeleid nagestreefd; de mainportmotor moest groeien, zodat de totale Nederlandse economie groeide.
Wij signaleren inmiddels een verdere vernieuwing in het beleid;
economische ontwikkeling is in hoge mate afhankelijk van
grootstedelijkheid. De twintig belangrijkste Europese regio’s nemen in het
BBP van Europa een steeds groter deel in; dit wijst erop dat
agglomeratievoordeel van belang is voor groei. Het betekent echter ook dat
het niet de mainports zelf zijn die voor groei zorgen maar een efficiënt
werkend grootstedelijk complex waar mainports deel van uitmaken. Hierin

staat Randstad Holland als Europese topregio centraal en wordt het
mainportbeleid verbreed tot een metropolitane strategie: de Randstad zelf is
de motor geworden; de beide mainports zijn een kwaliteit van de Randstad
bij het binnenhalen van toonaangevende internationale bedrijven.

Het versterken van ketenregie en support diensten/hoogwaardige maritieme
dienstverlening past uitstekend in deze nieuwe invulling van beide
mainports.

Groei van beide mainports op zichzelf is niet langer het doel, maar de
samenhang van beide mainports met de verschillende elementen van de
grootstedelijke regio: universiteiten, internationale musea, historische
binnensteden, economische specialisaties, et cetera. De twee mainports
dragen daarbij vooral bij aan de vestigingsplaatsfunctie voor de Randstad,
waarbij de mainports op dit moment overigens nog afzonderlijk worden
behandeld: in de economische visie op de langetermijnontwikkeling van
mainport Rotterdam wordt een mainportnetwerk Nederland geschetst
zonder dat luchthaven Schiphol daarin is opgenomen (Ministerie van EZ,
2009).

Vestigingsplaatsfunctie relatief grotere belang

Eén van de aan de mainports gerelateerde krachten die relatief zijn
verzwakt in de Randstad, betreft de mate van het optreden van
agglomeratievoordelen. Geconstateerd is dat agglomeratienadelen in de
afgelopen decennia in belang zijn toegenomen gerelateerd aan de
omvangrijke groei van en rond de mainports en dat de bestaande
agglomeratievoordelen deels hun unieke kracht hebben verloren. De
ruimtelijke strategie uit de lange termijnvisie Mainport Rotterdam gaat van
deze belangrijke zorg voor het vestigingsklimaat van de mainports uit:
“Alleen activiteiten die in deze omstandigheden renderen en bijdragen aan
de oplossing van agglomeratienadelen zijn welkom.”(Ministerie van EZ,
2009:60).
Ook de keuze van het Rijk om na twee decennia van investeringen in
‘harde infrastructuur’ in de mainports meer nadruk te leggen op het
versterken van de kwaliteit van onder meer woonklimaat en
kennisinfrastructuur—met als boegbeeld het nieuwe Topinstituut Logistiek
Dinalog in Breda—is een keuze die logisch is vanuit de kwaliteitstrategie.

Tenslotte betekent de vernieuwde mainportstrategie dat het belang van de
vestigingsplaatsfunctie van de mainports toeneemt. Daarbij gaat het primair
om het versterken van Nederland en met name de Randstad als
vestigingsplaats. Dit betekent dat de—eveneens sterk toenemende—
ontwikkeling van de knooppuntfunctie van beide mainports ook moet
worden bezien tegen de achtergrond van het versterken van de
vestigingsplaatsfunctie.
In onderzoek van TNO (2007) is gesteld dat de realisatie van de drie
hoofddoelstellingen van de beleidsontwikkeling—(a) mededingingsbeleid,
(b) ruimte voor KLM en inrichting van Schiphol tot zijn knooppunt, (c)
beperking milieubeslag Schiphol—moeilijk zal zijn. Het faciliteren van de
ontwikkeling van de Randstad als topregio heeft implicaties voor de
verdere liberale koers ten aanzien van marktverhoudingen en het geven van
ruimte voor de verdere ontwikkeling van de knooppuntfunctie.
Geconstateerd is dat de mainportstrategie uit de Vierde Nota en SVV2 de
juiste strategie is geweest, afgaande op de ontwikkelingen van de afgelopen
twee decennia. Het is de vraag of de verbreding van de mainportstrategie
naar een metropolitane strategie, gebaseerd op de versterking van de
Randstad, ook over twintig jaar als de juiste strategische keuze zal worden
gezien. Daarvoor is het belangrijk om een goed beeld te krijgen op wat op
ons af komt in 2040.
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Belang en betekenis van de mainports in 2040 voor de
Nederlandse economie
Om zicht te krijgen op de wereld in 2040 en de gevolgen voor de mainports
is stilgestaan bij drie zaken: (1) wat zijn de bestaande inzichten over de
stand van zaken van de Nederlandse economie in 2040 en het functioneren
van beide mainports, (2) wat zijn belangrijke ontwikkelingen die op de
mainports afkomen en wat betekenen deze ontwikkelingen voor het
functioneren van de mainports in 2040 en (3) hoe ziet de Nederlandse
economie er in 2040 uit? Deze drie zaken recapituleren wij hier kort.
Ondanks het optreden van Zwarte Zwanen geven wij een
toekomstperspectief voor deze krachten—en daarmee voor de vraag in
hoeverre mainports in 2040 nog een rol in onze economie spelen.
Bestaande inzichten Nederlandse economie en mainports in
2040
Voor mainport Rotterdam worden op basis van—met name door het
CPB—uitgevoerde langetermijnscenario’s geen radicale veranderingen tot
2040 verwacht. Er is sprake van enkele verschuivingen: (a) de natte
massagoedoverslag wordt aangevuld met biobrandstoffen en LNG, (b) er
worden nieuwe energiecentrales gebouwd (vooral kolen en gas) en (c) er
worden meer containers vervoerd. In de bestaande lange termijnvisies
ontbreken ideeën over de ontwikkeling van de mainport als ‘Maritime
Service Provider’ en vestigingsplaats voor hoogwaardige dienstverlening.
Geconstateerd kan worden dat sterk vanuit huidige kennis en belangen
wordt gedacht en dat echte trendbreuken niet worden verwacht.
Voor mainport Schiphol geldt een vergelijkbaar beeld en moet
geconstateerd worden dat geen grote veranderingen naar 2040 te
verwachten zijn. De luchthaven groeit door, maar selectief. Ook is in de
langetermijnvisie geen sprake van mogelijke hoge energieprijzen en de

invloed daardoor op wereldhandel en vraag naar luchtvervoer. Echter;
inkomensontwikkeling en energieprijzen bepalen de toekomstige vraag
naar luchtvervoer—twee factoren die in de huidige crisis en in toekomstige
structuurveranderingen met grote onzekerheden omgeven zijn. Verder blijft
het hub-en-spoke systeem het dominante denkkader, wat een regionale
spreiding van luchtvervoer binnen Nederland moeilijk voorstelbaar maakt.
Wat komt op de mainports af en wat betekent dat voor het
functioneren van de mainports?
Er is sprake van vijf ontwikkelingen in de externe omgeving met een grote
impact op beide mainports , en met daarnaast een relatief grote
waarschijnlijk wat betreft het optreden. Deze vijf ontwikkelingen zijn:


globalisering zet door: tot 2040 drie miljard nieuwe consumenten
vooral in Azië.



Vergrijzing en ontvolking in Europa: aandeel Europa in
werelddynamiek neemt af.



Kennis- en kenniswerkers: productiefactor van de toekomst.



Kwaliteitsbewustzijn in alle facetten uitgangspunt samenleving en
bedrijfsleven.



Energie- en duurzaamheidtransities hebben grote impact.

Daarnaast zijn de krachten die in de jaren ’80 verantwoordelijk zijn
geweest voor de opkomst van het mainportdenken en die in de periode
1988-2008 een verdere versnelling te zien hebben gegeven, ook in de
komende decennia nog steeds van groot belang, zoals:
(a) agglomeratievoordelen—maar deze richten zich meer op ‘stedelijke
havenfuncties’ gerelateerd aan kantoorontwikkeling voor maritieme
dienstverlening.

xi

(b) Ook economies of scale/scope blijven van groot belang—waarbij met
name economies of scope doorslaggevend worden.

Dominante ontwikkelingsrichtingen voor de mainports naar
2040

(c) Het belang van voor- en achterwaartse effecten blijft een belangrijk doel
van de mainports; de mainports als instrument in het vestigingsplaatsbeleid.

Deze trends en krachten leiden tot vier ontwikkelingsrichtingen voor de
mainports:

(d) Ook globalisering blijft een sterke impact voor de mainports, maar we
gaan in een meer evenwichtig geglobaliseerde wereld leven.

-

Mainports ontwikkelen zich als kwaliteitsdienstverleners voor de
Randstad; publieke randvoorwaarden zijn bepalend geworden voor de
ontwikkeling van de mainports, de mainports zijn ‘af’ wat betreft hun
hoofdstructuur en ontwikkelen zich vooral in een netwerkstructuur. De
integratie tussen mainports en Randstadregio wordt verder versterkt
waarbij de ‘economies of scope’ functie in belang toeneemt.

-

Mainports spelen een actieve rol in de kenniseconomie; kennis zelf
wordt steeds meer een exportproduct—de mainport als brainport—en
het zijn vooral hoogwaardige dienstverlenende activiteiten die de rol
als vernieuwer voor de mainports gaan spelen; ketenregie en advanced
producer services.

-

Mainport Rotterdam wordt vooral een dominante containerhaven—een
‘containermengmachine’ functionerend als een soort sorteermachine
voor containers, waarbij toegevoegde waardeactiviteiten gerelateerd
aan deze containers vrijwel geheel buiten de mainports plaats vinden.
Het aandeel bulk in de Rotterdamse haven is relatief afgenomen en het
petrochemische complex transformeert zich tot een
‘materialencomplex’. De exportstromen nemen sterk in belang toe;
structurele onevenwichtigheden in de wereldhandel zijn afgenomen.

-

Mainport Schiphol ontwikkelt zich als kwaliteitsluchthaven voor een
kwaliteitsregio; Schiphol functioneert met name in verwevenheid met
dominante segmenten in de Randstad- en Nederlandse economie. Dat
betekent een concentratie op zakelijke reizigers en luchtvracht en het
nemen van afscheid van bepaalde segmenten, zoals het low-budget
segment. De groei van Schiphol hangt in sterke mate samen met de

(e) De structuur van de Nederlandse economie in 2040 is nog steeds sterk
gericht op het gebruik van mainportfuncties voor klassieke activiteiten als
procesindustrie, maar ook voor sectoren die in 2040 aan belang hebben
gewonnen zoals de creatieve industrie.
(f) In de logistiek zien wij innovaties gericht op toenemende intelligentie in
ketens en sterkere mogelijkheden tot coördinatie, maar ook een toename
van het belang van lokale productie.
(g) Geopolitieke veranderingen en
(h) technologische ontwikkelingen blijven belangrijke drijvende krachten.
(i) Het belang van sterke coördinatie en regie door de overheid neemt toe.
(j) de meerwaarde van unieke bedrijven in beide mainports is minder door
de versterkte consolidatie en netwerkvorming: deze bedrijven zijn in de
meeste grote knooppunten actief.
(k) Nog steeds hebben beide mainports een meerwaarde als instrument
voor het ‘wederuitvoercomplex’ in ons land—waarbij zich wel een
divergerende ontwikkeling tussen beide mainports aftekent: Schiphol als
kwaliteitsluchthaven voor de Randstad en overige ‘hot spots’ in de
Nederlandse economie, Rotterdam als ‘containermengmachine’,
materialencomplex maar ook met een zich ontwikkelende logistieke
kantoorfunctie voor met name regie- en supportactiviteiten.
(l) Duurzame ontwikkeling en innovatie tenslotte zijn allesoverheersende
thema’s geworden als structurerende kracht rond beide mainports.
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veranderende kenmerken van de Randstad, in plaats van andersom.
Schiphol is slechts één van de faciliterende instrumenten voor de
ontwikkeling van de Randstad. Daarnaast hebben internationale
ontwikkelingen in de luchtvaart uiteraard een belangrijke invloed op
de toekomst van Schiphol—zoals de toekomst van hub-and-spoke
operaties versus directe vluchten. Een sterke groei van de Randstad en
van overige delen van ons land betekent dat herkomst-bestemmingen
op Schiphol relatief toenemen als aandeel van de totale operaties. Huband-spoke processen zullen daardoor steeds minder goed gefaciliteerd
kunnen worden onder druk van de omgeving van de luchthaven.
Schiphol maakt op weg naar 2040 een strategische keuze in de richting
van een hoogwaardige luchthaven, in plaats van dat de totale groei van
de luchtvaart wordt gefaciliteerd op de huidige locatie. Een dergelijke
groei is niet meer mogelijk en wijkt voor een selectieve
groeidoelstelling gebaseerd op kwaliteit—dit uiteraard onder
voorbehoud van positieve Zwarte Zwanen gerelateerd aan oplossingen
voor de milieuproblematiek van de luchtvaart. De groei in bepaalde
segmenten—low budget, charters—wordt met name door de regionale
netwerkrelaties van Schiphol opgevangen.

workshop, waarin een aantal ‘dwarse denkers’ met een ‘mainportbias’ zich
over deze vraag heeft bewogen. In deze workshop kwam men tot een kleine
twintig activiteiten die gebundeld zijn tot vier sectoren en een vijfde—
energie—werd later toegevoegd op basis van een sterke rode lijn in het
verslag.
Deze vijf activiteiten zijn:
-

Nieuwe, hoogwaardige, kleinschalige productie; Nederland bezit in
2040 nog steeds productie. Deze productie is echter veel minder te
karakteriseren als bulk en kapitaalsintensief, maar veeleerder
kennisintensief. Er zijn vier sterke segmenten: (a) service-, reparatiehergebruik en onderhoud; (b) state-of-the art productiekennis; (c)
robotisering en arbeidsextensieve productie en (d) renewable chemie
en industriële biotechnologie.

-

Kennisgeneratie, -toepassing en -overdracht; ook kennis zelf is in
2040 de ‘grondstof’ van een belangrijke sector in de Nederlandse
economie geworden. Deze sector kent drie zwaartepunten: (a)
voedingsmiddelen- en landbouwtechnologie en –kennis, (b) duurzame,
kennisintensieve logistiek en (c) opleidingen.

-

Creatieve activiteiten; de ‘creatieve industrie’ is in 2040 een
smaakmakende sector geworden. Naast belangrijke ingrediënten als de
Nederlandse architecten en ‘Dutch design’ springen drie sectoren er
uit: (a) toerisme, (b) entertainment en (c) creatieve en
evenementenlogistiek. Ook Amsterdam als modedistributiecentrum is
een belangrijk aangrijpingspunt.

-

‘Nationale sectoren’; Ook in 2040 is een aantal traditionele
Nederlandse sectoren nog steeds ‘wereldtop’. Deze ‘nationale
sectoren’ zijn echter getransformeerd en hebben zich aangepast aan de
eisen van de tijd. Deze nationale sectoren vallen uiteen in drie bekende

De Nederlandse economie in 2040: vijf dominante activiteiten
In het algemeen liggen de visies over kansrijke of interessante sectoren
voor 2040 in elkaars verlengde. Segmenten waar overeenstemming over is
wat betreft potentie voor de Randstad of de Nederlandse economie op
termijn zijn: (a) glastuinbouw, (b) creatieve industrie, (c) de financiële
sector, (d) de chemische industrie. Daarnaast worden genoemd: (e) water
(engineering), (f) ICT en (g) de logistieke sector.
In het kader van dit onderzoek is een aantal activiteiten benoemd waarvan
wordt aangenomen dat deze een belangrijke en structurerende rol spelen in
de Nederlandse economie in 2040. Deze activiteiten zijn vastgesteld in een
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segmenten: (a) waterbouw en watertechnologie; (b) handelslogistiek
en (c) transport—met name van personen;
-

Energie; één van de meest actuele thema’s in de havenomgeving. Op
dit moment worden grote energiecentrales gebouwd op de Maasvlakte
en de toekomst van de energievoorziening is allerminst zeker.
Relevante issues hebben betrekking op een hoge olieprijs, geopolitieke
spanningen gerelateerd aan energiedragers (gas!), maar ook de
opkomst van biobrandstoffen. Het is een sector/activiteit waar men bij
mainportontwikkeling nauwelijks omheen kan gezien het belang en de
(verwachte) dynamiek.

Ten derde: aan scenario’s zoals die door het CPB worden gemaakt wordt in
de beleidsvoering een te grote waarde toegekend. Juist doordat deze
scenario’s Zwarte Zwaan-vrij zijn moeten ze slechts als ‘een’ visie op de
toekomst worden meegenomen.

Zwarte Zwanen en mainportbeleid
Tenslotte hebben wij het van belang geacht om in dit onderzoek stil te staan
bij Zwarte Zwanen omdat deze lijken te worden uitgesloten in het
bestaande mainportbeleid. De lange termijnvisie op mainport Rotterdam
gaat uit van een stabiel perspectief voor de mainports als een goede, zekere
basis voor langetermijninvesteringen. Wij achten de toekomst vooral grillig
en onzeker door het optreden van Zwarte Zwanen.
Het stilstaan bij Zwarte Zwanen heeft naar onze mening belangrijke
functies. Ten eerste: maak Zwarte Zwanen grijs—dat wil zeggen: richt je
op de gevolgen van Zwarte Zwanen zodat je er niet door wordt verrast. Het
CPB zou een aantal Zwarte Zwanen in zijn modellen moeten stoppen.
Ten tweede: richt je op het beschrijven van de gevolgen van een Zwarte
Zwaan en niet op de analyse van de kans van het optreden van een Zwarte
Zwaan. Deze analyse moet vooral beschrijvend zijn in plaats van
voorspellend. Er moet worden geëxperimenteerd met Zwarte Zwanen.

xiv

INHOUDSOPGAVE

1

INLEIDING
1.1

Behoefte: een vernieuwingsimpuls aan het mainportconcept

1
1

1.2

Doel en vraagstelling

1

1.3

Aanpak: mainporthuis 2040

3

2

ANALYSE MAINPORTONTWIKKELING

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Nieuwe, hoogwaardige, kleinschalige productie
Kennisgeneratie, -toepassing en –overdracht.
Creatieve activiteiten
‘Nationale sectoren’
Energie
Samenvattend beeld dominante activiteiten in 2040

77
79
81
83
85
87

3.7

Zwarte zwanen in de mainport

89

7

2.1

Inleiding: opkomst van de Nederlandse Mainports

2.2

Definitie Mainport

15

2.3

Krachten achter mainportontwikkeling

17

2.4

Ontwikkeling krachten mainportontwikkeling 1988-2008

27

5

47

BIJLAGEN

3

MAINPORTS IN 2040

7

3.1

Inleiding: wat komt op de mainports af?

47

3.2

analyse bestaande prognose- en scenariostudies

49

3.3

Issues en ontwikkelingen mainports 2040

57

3.4

Ontwikkeling krachten mainportontwikkeling 2009-2040

61

3.5

Functioneren Mainports in 2040

67

3.6

Dominante economische activiteiten in 2040

71

4

VAN MAINPORT NAAR WERELDSTADHAVEN:
BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN
REFERENTIES

93
101

xv

2

1.2

1

INLEIDING

1.1

BEHOEFTE: EEN VERNIEUWINGSIMPULS AAN HET
MAINPORTCONCEPT

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft behoefte aan een impuls
om het mainportconcept te vernieuwen en de levenscyclus ervan te
verlengen. Daartoe wil men dit concept—twintig jaar geleden voor het
eerst actief gebruikt in de Vierde Nota over de Ruinmtelijke Ordening en
het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer—in lijn brengen met de
inmiddels sterk veranderende economie van ons land en meer nog, met de
economische en maatschappelijke situatie zoals voorzien voor 2040. Het
hier gepresenteerde onderzoek is een onderdeel van de ‘Verkenningsfase’
naar de toekomst van de mainports. De uitkomst van deze Verkenningsfase
is in principe nog open.
In 2040 is het mainportconcept ruim een halve eeuw oud. De behoefte van
het ministerie is om een overtuigend beeld te krijgen van de rollen die de
twee mainports—de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol—in ons
land gezamenlijk spelen voor economische activiteiten in 2040. De rollen
van de mainports moeten daarbij worden bezien in hun functie voor de
voor 2040 voorziene activiteiten in de Nederlandse economie—denk
daarbij bijvoorbeeld voor het toegenomen belang van de sterk met de
mainports verweven ‘wederuitvoer’—, maar ook in hun functie voor
nieuwe, kansrijke groeisectoren zoals de creatieve industrie en de
voorziene ontwikkeling naar een netwerkeconomie.

DOEL EN VRAAGSTELLING
Het doel van de gevraagde opdracht is: maak op overtuigende wijze
inzichtelijk wat het belang en de betekenis van de mainports in 2040 zal
zijn voor de Nederlandse economie.

Bijbehorende onderzoeksvragen
Bij dit doel zijn de volgende acht gerelateerde vragen gesteld:
1.

Welke rol kunnen de mainports spelen in de vernieuwing en de
versterking van de economische structuur?

2.

Kunnen de mainports door hun faciliterende rol voor zowel de
kenniseconomie, de zakelijke dienstverlening en de hoogwaardige
industrie en logistiek, bijdragen aan een robuuste(re) economische
structuur?

3.

Welke rol speelt het feit dat de economie steeds meer een
‘netwerkeconomie’ wordt voor de betekenis van de mainports?

4.

Welke sectoren of activiteiten hebben baat bij sterke mainports?

5.

Is toerisme bijvoorbeeld een potentiële groeisector en kan toerisme een
groeisector zijn zonder mainports? Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor
‘milieu’ (CO2-opslag, windenergie, bio-energie) als groeisector.

6.

Hoe zit het met ‘nieuwe’ activiteiten zoals design, entertainment,
gaming-industrie, mode, etc. Welke rol spelen zij in 2040 in onze
economie en hoe passen de mainports daarin?

7.

Wat zijn de consequenties voor deze sectoren en activiteiten als we
niet meer zouden investeren in de mainports?

8.

Wat kunnen de antwoorden op bovenstaande vragen betekenen voor de
ontwikkeling van het mainportconcept en mogelijk daaraan
gekoppelde interventies?

1

Figuur 1: Schematisch beeld van de aanpak van het onderzoek
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1.3

AANPAK: MAINPORTHUIS 2040
De aanpak die in dit onderzoek is gevolgd is weergegeven in de vorm van
een ‘mainporthuis’ (figuur 1). Dit bouwwerk bestaat uit vier elementen die
het gewenste overtuigende inzicht in belang en betekenis van de mainports
voor de Nederlandse economie hebben opgeleverd.
1.

Als fundament hebben wij een conceptuele analyse verricht naar
ontwikkelingen die tot de mainportvorming hebben geleid en een
brede, inventariserende ‘issue analyse’ uitgevoerd waarmee een eerste
visie is gecreërd voor het belang en de betekenis van de mainports
voor de Nederlandse economie.

2.

Het tweede element bestaat uit de ‘dragende muren’ die zijn
opgebouwd uit enerzijds een aantal bestaande onderzoeken over
Nederland en de mainports in 2040 en anderzijds uit de inhoudelijke
visie van de verschillende leden van het onderzoeksteam op Nederland
en zijn mainports in 2040.

3.

Het derde element bestaat uit een verdieping op de bestaande visies
over 2040. Hiertoe is een ‘Zwarte Zwanen-workshop’ over een aantal
onvoorziene gebeurtenissen en hun impact op beide mainports
gehouden en zijn kenmerkende ‘nieuwe’ activiteiten voor de
Nederlandse economie in 2040 nader uitgewerkt.

4.

Het vierde element in het project richt zich op interventiestrategieën:
wat betekent de opgebouwde visie voor het mainportbeleid?

Deze vier elementen worden hieronder nader toegelicht.
Conceptuele analyse mainportontwikkeling
Het project is begonnen met een conceptuele analyse van de krachten
achter de mainportontwikkeling. Welke krachten en ontwikkelingen zijn
verantwoordelijk geweest voor het tot stand komen van de mainports zoals
wij die op dit moment kennen, en hoe hebben deze onderliggende krachten

zich ontwikkeld? De conceptuele analyse van de mainportontwikkeling
vanuit een historisch perspectief levert inzicht op over de rol die mainports
op de lange termijn in de Nederlandse economie spelen. In een
literatuurstudie is het belang van deze krachten en de invloed die deze
krachten hebben geanalyseerd. In de wetenschappelijke literatuur (zie
bijvoorbeeld Atzema et al, 2009) wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat
agglomeratie-effecten gerelateerd aan de mainports aan kracht inboeten ten
gunste van een sterkere spreiding. Wat betekent dit voor de ontwikkeling
van mainports in de toekomst—gaan wij naar een gespreide
mainportontwikkeling toe? Met de conceptuele analyse is een helder
antwoord gegeven op wat nu eigenlijk een mainport is, wat wij er wel en
niet toe rekenen en hoe de mainport zich in de ruimte manifesteert.
Deze analyse heeft reeds een antwoord op de eerste vier onderzoekvragen,
gericht op de mainports en de vernieuwing en versterking van de
economische structuur, de faciliterende rol van de mainports en de sectoren
die met name baat hebben bij de mainports. De analyse van de
mainportontwikkeling wordt in hoofdstuk 2 gerapporteerd.
Analyse bestaande prognose-, scenario- en overige 2040studies
Er zijn diverse studies uitgevoerd gericht op de lange termijn van beide
mainports. De belangrijkste studies zijn door middel van desk research
geanalyseerd en geïntegreerd in paragraaf 3.2. Daarmee is een beeld
gegeven van het denken over de lange termijn van de Nederlandse
economie en mainports van voor de huidige kredietcrisis. Het is een
weergave van het al jarenlang uitgevoerde lineaire denken over lange
termijnontwikkelingen, gevoed door factoren als demografische
ontwikkelingen, globalisering, welvaartsontwikkelingen zoals voorzien in
2040 op basis van bestaande rapportages en prognose- en scenariostudies.
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Figuur 2: Zwarte Zwanen: van groot belang voor het functioneren van
mainports
‘De Zwarte Zwaan’ is een geruchtmakend boek waarin de auteur Nassim
Nicholas Taleb1 de aandacht vestigt op gebeurtenissen met een grote mate
van onwaarschijnlijkheid, maar met een zeer grote impact. Gebeurtenissen
zoals 9/11 of de huidige wereldwijde economische crisis—een crisis die
anderhalf jaar geleden nog zeer onwaarschijnlijk leek maar inmiddels ons
leven beheerst—zijn voorbeelden bij uitstek van Zwarte Zwanen. Ook een
mogelijke olieprijs van 300 dollar is een voorbeeld van een Zwarte Zwaan:
een gebeurtenis die voor de kerosine en bunkerolie slurpende vlieg- en
vaartuigen verstrekkende gevolgen zou hebben. Een Zwarte Zwaan is een
gebeurtenis met daarnaast als kenmerk dat niemand het ziet gebeuren, maar
dat het—indien de gebeurtenis inmiddels heeft plaatsgevonden—vrij
eenvoudig verklaard kan worden. Ook de sterke opkomst van China en de
daaruit volgende (onvoorziene) ‘boom’ in wereldwijde containerstromen is
een goed voorbeeld van een Zwarte Zwaan.

Zwarte Zwanen zijn inmiddels een ingeburgerd begrip. De Raad voor
Verkeer en Waterstaat heeft onlangs een advies over proactieve adaptatie
aan klimaatverandering geschreven onder de naam: ‘Witte zanen, zwarte
zwanen’ en onderstaande illustratie is afkomstig uit the Economist van 13
februari 2010, met een ‘special report’ over risicomanagement in de
financiële sector, waarin Zwarte Zwanen prominent worden genoemd.

Het denken volgens de systematiek van de Zwarte Zwaan is bij uitstek niet
lineair en daarom fundamenteel verschillend van het denken in scenario’s
zoals bijvoorbeeld door het CPB plaatsvindt. De zogenaamde WLOscenario’s van het CPB zijn voor wat betreft de containeroverslag achteraf
aangepast aan de enorme groei van China. In feite zouden deze scenario’s
nu wederom aangepast moeten worden aan de gevolgen van de
kredietcrisis. Niet dat het denken in scenario’s en trendmatige groei onjuist
is, maar de toekomst is fundamenteel onvoorspelbaar en het is al
regelmatig gebeurd dat de toekomst van de mainports niet overeenkomstig
de voorspelde beelden plaats vond.

1

Nassim Nicholas Taleb (2007) The Black Swan. The Impact of the highly improbable.
London: Penguin Books.
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Issue-analyse ‘belang & betekenis mainports voor de
Nederlandse economie in 2040’
De uitvoering van een issue-analyse heeft een volledig en actueel beeld van
relevante issues van belang voor de toekomst van de Nederlandse
economie en de mainports in 2040 opgeleverd. De inventarisatie van issues
heeft enkele relevante zwaartepunten opgeleverd die richtinggevend zijn
geweest voor de verdere analyse. De issue-analyse is uitgevoerd door het
complete onderzoeksteam—aangevuld met enkele ‘toppers’ van de
Erasmus Universiteit en TNO—en met de begeleidingsgroep van de
opdrachtgever. De resultaten van de issue-analyse zijn gerapporteerd in
paragraaf 3.3.
Thematische uitwerkingen ‘nieuwe economische activiteiten’
In paragraaf 3.6 zijn vijf thematische uitwerkingen van nieuwe belangrijke
economische activiteiten, kenmerkend voor de Nederlandse economie in
2040 gegeven. Deze vijf activiteiten zijn gegenereerd in de workshop met
creatieve denkers, hiervoor reeds genoemd. Per activiteit is door middel
van desk research vastgesteld (a) hoe belangrijk deze activiteit in 2040 is,
(b) wat de relatie van deze activiteit met de twee mainports is, (c) welke
vraag naar logistieke dienstverlening met de activiteit samenhangt, (d) in
hoeverre de knooppunt- dan wel de vestigingsplaatsfunctie van de mainport
relevant is voor de activiteit, (e) wat de impact van Zwarte Zwanen voor de
activiteit is en (f) in hoeverre het reeds in de conceptuele analyse
ontwikkelde beeld van de mainports moet worden bijgesteld.

positieve als een negatieve invloed op de mainports en de Nederlandse
economie kunnen hebben. Deze Zwarte Zwanen zijn niet alleen
beschreven, ook de effecten van de zwanen op zaken als wereldhandel, de
structuur van de Nederlandse economie en in het bijzonder de mainports
zijn benoemd (in paragraaf 3.7 en bijlage 3).
Interventiestrategieën mainports in 2040
Na de thematische uitwerkingen is duidelijk geworden wat de rol van—
bijvoorbeeld—de creatieve industrie in de Nederlandse economie in 2040
is. Ook is duidelijk wat de creatieve industrie aan eisen stelt aan de
mainports—zowel wat betreft vestigingsplaats-, regie- als
knooppuntfunctie—en wat de vraag naar logistieke dienstverlening van
deze sector is. Vervolgens is het de vraag wat dit betekent voor mogelijke
interventiestrategieën voor beide mainports. Dit is gerapporteerd in
hoofdstuk 4. Deze strategieën zijn gebaseerd op desk research, op interne
workshops met het onderzoekteam en op overleg met de opdrachtgever.
Met deze interventiestrategieën moet duidelijk worden hoe de veranderde
mainports en de veranderde Nederlandse economie in 2040 op elkaar
inspelen.
In hoofdstuk 4 zijn tevens de onderzoeksvragen beantwoord.

Zwarte zwanen workshop Mainports 2040
Door verschillende—met name door het CPB uitgevoerde—studies,
scenario’s en prognoses is een helder beeld ontstaan van de mainports in
2040, maar is geen rekening gehouden met belangrijke Zwarte Zwanen (zie
figuur/kader 2). In een workshop met een aantal oorspronkelijke, creatieve
denkers is een groot aantal Zwarte Zwanen geïnventariseerd die zowel een
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Figuur 3a: Overslag van goederen in mainport Rotterdam, 1960-2008, in
miljoenen ton. Groeifasen toegevoegd.

Figuur 3b: Aantal vliegbewegingen op Schiphol, 1960-2009. Groeifasen
toegevoegd.
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2

ANALYSE MAINPORTONTWIKKELING

2.1

INLEIDING: OPKOMST VAN DE NEDERLANDSE MAINPORTS
In dit hoofdstuk beschrijven wij vier zaken. Allereerst geven wij een korte
terugblik op het ontstaan van de beide mainports in ons land. Vervolgens
beschrijven wij wat onder een mainport moet worden verstaan. Ten derde
beschrijven wij een aantal krachten en factoren die verantwoordelijk zijn
voor de opkomst van het mainportbegrip gedurende het einde van de jaren
‘80 en het begin van de jaren ‘90. Tenslotte trekken wij deze krachten door
vanaf de jaren ’90 naar 2010—en uiteindelijk naar 2040 in hoofdstuk 3—
en geven een beeld van de kenmerken van de mainports op dit moment.
De mainport is een trendbreuk in het denken over havens
De opkomst van de mainport, medio jaren ’80, is een trendbreuk met het
havenbeleid uit de jaren ’70 en beginjaren ’80. Het mainportbeleid maakte
een einde aan de spreidings-gedachte en richtte zich op het versterken van
wat al sterk was: de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol. In de
mainportfilosofie werden de Rotterdamse haven en luchthaven Schiphol
primair als afzonderlijke knooppunten bezien en niet met elkaar in verband
gebracht.
In de jaren ’70 en beginjaren ’80 was sprake van een relatief gematigde
havenontwikkeling, vooral gekenmerkt door spreiding en regionalisering
na de stormachtige groei in de naoorlogse jaren. Zowel wat betreft de
overslag in de Rotterdamse haven, als de ontwikkeling van het aantal
vliegtuigbewegingen op Schiphol is sprake van een stabiele periode. De
overslag van goederen kwam in deze periode niet boven de piek van 300

miljoen ton uit in de Rotterdamse haven (figuur 2). Het aantal
vliegbewegingen op Schiphol blijft onder de grens van 150 duizend en het
aantal passagiers komt niet boven de grens van 10 miljoen
passagiersbewegingen uit. Vanaf het midden van de jaren ’80 begint in
beide mainports een omvangrijke groei die in Rotterdam aanhoudt tot en
met 2008. In Schiphol vlakt de groei—na Zwarte Zwanen als 9/11 en de
uitbraak van Sars—in het begin van het vorige decennium af.
Mainports, clusterdenken & Nederland Distributieland
De opkomst van het mainportconcept valt samen met de sterke groei in
beide havens vanaf het midden van de jaren ’80, volgend op de
economische crisis aan het begin van de jaren ‘80. Deze crisis doet de
betrekkelijkheid van de maakbare samenleving inzien; het idee van de
regionaal-economische beheersing—‘geleiding’—van de groei o.a. naar de
periferie van Nederland wordt verlaten. De Selectieve Investerings
Regeling wordt aan de kant gezet. In plaats daarvan wordt de keuze
gemaakt voor het voortbouwen op comparatief voordeel en het versterken
van onze grote steden, die in de periode van de maakbare samenleving
ernstig versleten waren geraakt door een sterk doorgevoerd
groeikernenbeleid. Het idee van het comparatieve voordeel vindt zijn weg
in Nederland Distributieland, en de Vierde Nota geeft lucht aan de grote
steden: “metropolitaine centra van internationale allure”.
De mainport is een concept dat nauw is gerelateerd aan twee andere
concepten: ten eerste, aandacht voor regionaal-economische ‘clusters’—
later gefundeerd met behulp van Porter (1990)—en ten tweede, het concept
‘Nederland Distributieland’. Deze drie concepten zijn van groot belang in
met name het Rijksbeleid midden jaren ‘80. In de voorgaande groeifase van
de Rotterdamse haven en Schiphol—toen nog niet als mainports
beschouwd—spelen andere concepten een belangrijke rol: de groeipool en
de ‘poort-’ of ‘gatewayfunctie’ van beide havens.
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Figuur 4: Plan 2000+: het hoogtepunt van Rotterdamse havenontwikkeling

Figuur 4b: Beschrijving van maatschappelijke reactie op plannen
Rotterdamse haven in Elseviers Weekblad, 12 april 1968.

Bron: www.geschiedenisvanzuidholland.nl
4
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“Nederland is een distributieland bij uitstek”
Het mainportdenken stamt uit de eindjaren ’80 en werd voor het eerst op
een hoger niveau getild in de ‘Vierde nota over de ruimtelijke ordening’—
in het voorjaar van maart 1988 door de regering aan het parlement
aangeboden. In de Vierde Nota worden de mainports gekenmerkt als
‘toegangspoort’ en wordt de kwaliteit van de mainport en de kwaliteit van
de verbindingen van de mainports naar het achterland als essentieel gezien
voor de economische ontwikkeling van ons land (Ministerie van VROM,
1988). In de Vierde Nota worden de twee mainports nadrukkelijk in
verband gebracht met de functie van Nederland als Distributieland:
“Nederland is een distributieland bij uitstek”. In een land dat als dominant
structureel ruimtelijk-economisch kenmerk de functie van ‘distributieland’
heeft, ligt de dominante rol van de mainports voor de hand.
Een kenmerk van de mainports en de distributielandfilosofie is dat beide
mainports voor het eerst met elkaar in verband worden gebracht en met
gemeenschappelijk aan beide mainports gerelateerde activiteiten als
Europese Distributiecentra (Van den Berg & Van Klink, 1997)—zonder dat
op dat moment sprake was van een bredere netwerkvisie in het beleid.
Van naoorlogse ‘boom’ tot een terughoudend beleid ten
aanzien van zeehavenontwikkeling
De prioriteit die in de Vierde Nota wordt gegeven aan de mainports is—als
gezegd—een belangrijke structuurverandering ten opzichte van het beleid
zoals dat in de jaren ’70 speelde ten aanzien van de havenontwikkeling.
Wij illustreren dit hier met de ontwikkeling van Rotterdam. Illustratief voor
de op groei gerichte strategie uit de jaren ‘60 is het Plan 2000+ (figuur 4a).
De snelle groei van de Rotterdamse haven na de tweede wereldoorlog
kwam aan de eindjaren ‘60/beginjaren ’70 tot stilstand (figuur 3a).
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam beschouwde het Plan 2000+ als
‘hoogtepunt’ van de industriële havenontwikkeling. Mede door dergelijke
plannen ontstond een breed verzet onder de Rotterdamse bevolking gericht

op de verdere uitbouw van de haven (Pinder, 1981—zie figuur 4b).
Inmiddels was ook sprake van een ernstige druk op de arbeidsmarkt: door
de verdergaande expansie van de haven zou deze spanning alleen maar
toenemen. Gedurende de eindjaren ’60 en beginjaren ’70 traden vijf
schokken (deels “Zwarte Zwanen”) op waardoor de ontwikkeling van de
Rotterdamse haven stil kwam te liggen. Deze vijf schokken zijn (De Goey,
1990):
-

-

-

-

de megalomane en technocratische plannen van de gemeente voor de
verdere ontwikkeling van de haven zoals geformuleerd in het Plan
2000+ (figuur 4), die tot verzet onder de bevolking leidden,
de komst van ‘Nieuw Links’ in de Rotterdamse gemeenteraad in
1970—een schok vergelijkbaar met de opkomst van Leefbaar
Rotterdam in 2002—, waardoor de politieke verhoudingen in
Rotterdam op zijn kop werden gezet en de traditionele steun voor het
havenbeleid in de gemeenteraad afkalfde,
een ernstige smogperiode in oktober 1970, resulterend in verzet onder
de bevolking tegen verdere uitbreiding van de haven,
het nieuwe ruimtelijke beleid van de nationale overheid, gericht op
spreiding en de ontwikkeling van ‘overloopgebieden’, waarbij met
name de Selectieve Investeringsregeling (SIR) ongunstig uitpakt voor
de Rotterdamse haven,
de oliecrises van 1973 en de negatieve gevolgen daarvan voor de
investeringsbereidheid van de sterk van olie afhankelijke
petrochemische industrie.

Door deze schokken verschoof de nadruk in het Rotterdamse havenbeleid
van het bevorderen van de industrie naar het bevorderen van de minder
vervuilende transportfunctie en naar een grotere nadruk op milieuhygiëne.
Andere kenmerken van dit nieuwe beleid zijn (De Goey, 1990):
-

een terughoudende opstelling van de gemeente ten aanzien van nieuwe
vestigingen in de Rotterdamse haven,
nadruk op verbetering van milieukwaliteit van bestaande vestigingen
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Figuur 5: De ontwikkeling van Schiphol in de regio: 1980 (links) en 2010
(rechts)

Bron: Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens (2009)
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-

-

-

in de haven,
een veel sterkere invloed van het Rijk op de inrichting van de haven,
veel meer procedures, werkgroepen en daardoor tragere
besluitvorming in vergelijking met de traditionele manier van
zakendoen in kleine, besloten kring zoals in de jaren ’50 en ’60
gebruikelijk,
meer nadruk op kwalitatieve arbeidsmarktaspecten,
nadruk op investeringen die de inkomsten voor het Gemeentelijk
Havenbedrijf Rotterdam maximaliseren (liggelden, huur) vanwege de
slechte financiële positie ten gevolge van de omvangrijke
investeringen door het Havenbedrijf in de jaren ’50 en ‘60,
‘regionalisering’ van havenbeleid: in Rijnmond- en in Deltaverband.

-

“Deze nota is georiënteerd op economische groei.” staat in de Vierde
Nota te lezen—en dat geldt voor alle regio’s in ons land. Een
belangrijke achtergrond is de grote (jeugd)werkeloosheid in die jaren
en de conjuncturele tegenwind. Economische groei is niet vies meer,
de nadruk ligt weer op de marktsector en de regio’s die voorheen nog
als herstructureringsgebieden werden aangemerkt moeten in de Vierde
Nota ‘op eigen kracht’ gaan staan. Ook de Randstad mag daarmee
weer groeien.

-

Het belang van de mainports voor nationale economische groei. “De
kwaliteit van onze belangrijkste toegangspoorten—de mainports
Rotterdam en Schiphol—en de kwaliteit van de verbindingen naar het
achterland zijn essentieel voor de economische ontwikkeling van ons
land.” stelt de Vierde Nota. De mainports worden gezien als ‘motoren’
van de economie, de kwaliteit van de mainports is de belangrijkste
determinant die de economische groei moet realiseren.

-

Internationalisering spitst zich met name toe op de functie van
Nederland als de toegangspoort voor het internationale goederen- en
dienstenverkeer. De Vierde Nota vereenzelvigt globalisering daarmee
in belangrijke mate met de potentie van de mainports als groeimotoren.

-

“Nederland is distributieland bij uitstek.” stelt de Vierde Nota. Dit is
vooral gerelateerd aan een hoog aandeel van distributieactiviteiten in
de nationale economie. In de Vierde Nota stelt men de omvang van de
distributiesector op 18 procent van het BNP en 23 procent van de
werkgelegenheid voor 1985 en verwacht men een sterke voortgaande
groei van deze activiteiten. Dit hoge aandeel komt overigens doordat
men de handel meeneemt in distributieactiviteiten. Het SVV2 komt op
een aandeel van 7 procent van het BNP.

-

Logistieke ontwikkelingen; in beide nota’s wordt gesignaleerd dat
sprake is van een vergaande beperking van voorraden, van een steeds
snellere veroudering van producten en van steeds meer specifiek

De mainport: een hernieuwde groeifilosofie
Het relatief terughoudende beleid kenmerkend voor de jaren ’70 ten
aanzien van Schiphol en Rotterdam wordt een decennium later ingewisseld
voor nieuw beleid gericht op groei; het mainportbeleid waarbij men de
terughoudende opstelling ten aanzien van nieuwe investeringen laat varen.
Welke krachten zijn nu verantwoordelijk voor de opkomst van de
mainports Rotterdam en Schiphol in het beleid? Daarover geven de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening (Ministerie van VROM, 1988) en het
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2)(Ministerie van
V&W, 1988) een aantal aanknopingspunten.
-

Versterken van sterke punten; een belangrijke trendbreuk met het
ruimtelijk beleid in de jaren ’70 is dat beide nota’s een afscheid
betekenen van de spreidingsgedachte en de selectieve
investeringsregeling, maar dat men ‘de sterke punten in de economie
verder wil versterken’. De transport- en distributiesector en de daarmee
samenhangende zakelijke dienstverlening in aansluiting op
distributieactiviteiten wordt als een dergelijk sterk punt gezien.
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Figuur 6: De ontwikkelingsstadia van een luchthaven

Figuur 7: Mainport ingedeeld naar dominante functies en schaalniveaus
met kenmerkende voorbeelden.
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wordende eisen van afnemers. Daarnaast wordt de opkomst van
goederendistributiecentra en de rol van de mainports als ‘internationale
schakelpunten’ genoemd. In SVV2 speelt ‘just-in-time’ logistiek
voorts een belangrijke rol.
-

Europa 1992; ook politieke en economische omstandigheden worden
in beide nota’s genoemd, waarbij met name de Europese eenwording
in 1992 een belangrijke rol speelt.

-

Technologische ontwikkelingen; ICT en robotica zijn belangrijke
structurerende krachten in de productieomgeving en bieden de potentie
voor de bloei van nieuwe economische activiteiten in ons land. Deze
technologische ontwikkelingen spelen bij de mainports een belangrijke
rol door de opkomst van telematica-infrastructuur zoals Cargonaut
voor Schiphol en INTIS voor de Rotterdamse haven, en de toepassing
van EDI-standaarden in het berichtenverkeer.

Eindjaren ’80 zijn deze factoren van belang voor de opkomst van het
mainportdenken. In de Vierde Nota staat nog geen definitie van de
mainport (of de functie van Nederland als Distributieland). In het enkele
maanden later uitgebrachte SVV2 staat wel een definitie van de mainport:
“Een mainport is een centrale haven in een werelddeel waarop de
belangrijkste intercontinentale vervoerstromen zijn gericht en van
waaruit verdere distributie over het desbetreffende werelddeel plaats
vindt.”

van Rotterdam en Amsterdam. In de Vierde Nota (blz.114) worden
weliswaar relaties gelegd tussen de distributiefunctie en de verdere
ontwikkeling van de internationale zakelijke dienstverlening in Rotterdam,
Amsterdam (financieel centrum) en Den Haag (internationale organisaties)
en de functie van distributiediensten en beursactiviteiten als internationale
‘schakelpunten’ in Amsterdam. De uitwerking van mainportbeleid is echter
zeer beperkt. Er zijn slechts twee belangrijke thema’s in het mainportbeleid
zoals in beide nota’s verwoord.
Het eerste thema is bereikbaarheid, vooral gericht op de ontwikkeling van
hoofdtransportassen en achterlandverbindingen als basis voor
concurrentiekracht. ‘Bereikbaarheid’ wordt in de nota’s als belangrijkste
voorwaarde voor het functioneren van de mainports—en daarmee voor de
nationale economische groei—gezien. Bij deze bereikbaarheid ligt
overigens de nadruk op de ontwikkeling van binnenvaart en spoor vanuit
leefbaarheiddoelen, maar ook het wegvervoer is van groot belang: “Als
distributieland is het immers nodig een gevarieerd en hoogwaardig pakket
van vervoersmogelijkheden aan te bieden.” (SVV2).
Het tweede belangrijke thema is het oprichten van de Stichting Nederland
Distributieland door het ministerie van V&W samen met het bedrijfsleven.
In het SVV2 (blz.8) staat: “Al enige jaren leeft echter in brede kring het
gevoel dat die transportfunctie bedreigd begint te raken.” Deze bedreiging
is niet afkomstig van actiegroepen en maatschappelijke weerstand, maar
van het buitenland, waar een betere bereikbaarheid wordt verondersteld. De
stichting Nederland Distributieland is daarmee vanuit een verdedigend
uitgangspunt geïnitieerd.

Opvallend aan deze definitie is dat hij beperkt blijft tot de transportfunctie
van de mainport en niet ingaat tot de in de Vierde Nota genoemde
motorfunctie voor de Nederlandse economie, noch dat een sterke relatie
wordt gelegd met het functioneren van de Randstad of van de economie
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Figuur 8: Relaties mainport Schiphol met zijn omgeving volgens TNO

Figuur 9:Relaties mainport Schiphol met zijn omgeving volgens
Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens

Bron: TNO (2007)

Bron: Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens (2009)
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2.2

DEFINITIE MAINPORT
De hierboven weergegeven definitie van de mainport afkomstig uit het
SVV2 gaat slechts in op de knooppuntfunctie van de mainport. Kramer
(1990, zie figuur 6) geeft een visie van de ontwikkelingsstadia van
luchthavens waar enkele andere functies dan vervoersknooppunten aan de
orde komen. Naast de functie als vervoersknooppunt onderscheidt hij de
motorfunctie en het knooppunt als productiefactor. Daarnaast is de rol van
de mainport als regiecentrum een belangrijke, waar ook in de jaren ’90
reeds veel aandacht aan is besteed (Pols, 1997:56). Uitgaande van deze
definitie definiëren wij een mainport als:
Een zeer groot intercontinentaal vervoersknooppunt met: (a) een
omvangrijke knooppuntfunctie en hoge mate van ‘connectiviteit’, (b) een
sterke regionale vestigingsplaatsfunctie, (c) een regiefunctie en (d) een
significante doorwerking in de nationale economie/productiestructuur.
Deze definitie gaat uit van vier functies—een knooppunt-, een vestigingsplaats-, een regie en een ‘doorwerkingfunctie’—en drie schaalniveaus: het
regionale, nationale en intercontinentale schaalniveau (figuur 7). Met het
eerste element van deze definitie duiden wij op de knooppuntfunctie van de
mainports: zonder de transfer van passagiers en lading is geen sprake van
een mainport. Hierbij gaat het om de functie van ‘hub’ in hub-and-spoke
netwerken. ‘Connectiviteit’ houdt verband met de aanwezigheid, kwaliteit
en benutting van de netwerkinfrastructuur: het aantal internationale
verbindingen, de frequentie van de diensten en de kwaliteit van de diensten
in termen van snelheid en betrouwbaarheid (Ministerie van EZ, 2009). Een
voorwaarde van een mainport boven een traditionele zee- of luchthaven is
een relatief hoge mate van connectiviteit. Bij deze hubfunctie denken wij
niet alleen aan ‘feederdiensten’, maar ook aan de doorvoerfunctie van de
zee- en luchthaven.

De regionale functie van de mainport is direct gerelateerd aan de functie
van de luchthaven voor de functionele regio (zie figuur 8 en 9). Daarbij
gaat het bij Schiphol bijvoorbeeld om de logistieke functie voor de
veilingen, als vestigingsplaats voor EDC’s en de functie van de luchthaven
voor congressen en toerisme in Amsterdam. Bij Rotterdam kan gedacht
worden aan de functie van de zeehaven voor de vestiging van de
procesindustrie in de haven en eveneens aan de functie voor de vestiging
van EDC’s in de regio. Om deze regionale functie te kunnen faciliteren
rond Schiphol is in 1987 de Schiphol Area Development Company N.V.
(SADC) opgericht door de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en
de Provincie Noord-Holland. Het streven van dit forum is om regie te
voeren op de ruimtelijk/economische ontwikkeling van de Schiphol regio,
onder anderen door middel van een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie.
De regiefunctie van de mainport is de functie waarbij het regisseren van—
met name—goederenstromen centraal staat. Hierbij gaat het om
expediteurs/logistieke dienstverleners en de handelsfunctie. Hierbij gaat het
vooral om activiteiten die worden uitgevoerd in een kantooromgeving die
traditioneel aansluit op de grootstedelijke kwaliteiten van de mainports.
Bij de nationale functie van de mainports gaat het om de impact van de
mainports op de nationale productiestructuur. Deze werking is viervoudig.
Allereerst gaat het om het directe effect van de aanwezigheid van de
mainports; er is sprake van een omvangrijke logistieke sector—dit is het
argument dat in de Vierde Nota en SVV2 vooral wordt gebruikt. Ten
tweede gaat het om de effecten op de productiestructuur; zonder de
mainports zou zich in ons land een veel geringere hoeveelheid
petrochemische basisindustrie zijn gevestigd en zou de wederuitvoer niet
die sterke rol spelen die het op dit moment doet—wij komen daar later op
terug. Ten derde gaat het om voordelen die een groot aantal sectoren in ons
land ervaart door de aanwezigheid van mainports en hun connectiviteit bij
de in- en uitvoer. Ook zonder de aanwezigheid van Schiphol zou
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Figuur 10: Mainportvisie was aanvankelijk gebaseerd op een sterke
concentratie van het aantal containerhavens.

Figuur 11: “Zo werkt Rotterdam”: voor- en achterwaartse relaties mainport
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Figuur 12: Verbruik luchtvaart als aandeel van het BNP

Bron: advertentie in Containerisation International, februari 1992.
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Amsterdam een aantrekkelijke toeristische trekpleister zijn; met Schiphol
neemt het gemak waarmee toeristen de stad kunnen bezoeken sterk toe—ze
kunnen de stad rechtstreeks bezoeken zonder eerst te hoeven overstappen.
Hetzelfde geldt voor de tuinbouwsector. Ook zonder Schiphol zou
Aalsmeer een sterk cluster zijn geweest met een belangrijk marktaandeel in
Europa, met Schiphol is deze sector in staat om ook actief te zijn in
intercontinentale markten en neemt de potentiële marktomvang sterk toe.
Tenslotte is de impact gerelateerd aan de bestedingen van en aan de in de
mainport gevestigde sectoren: de voor- en achterwaartse economische
effecten van de mainports.
Deze indeling in vier functies van de mainport is een relatief gebruikelijke
en is terug te vinden in de hiervoor gepresenteerde aanknopingspunten uit
de Vierde Nota en het SVV2. Wij constateren dat deze kernfuncties van de
mainport nog steeds geldig zijn, maar dat echter binnen de elementen
sprake is van sterke dynamiek in de afgelopen twee decennia. Ook daar
komen wij later uitgebreid op terug.
Tot dusverre is het gedachtegoed zoals in de twee belangrijke rijksnota’s is
geformuleerd behandeld. In de volgende paragraaf trachten wij dit
gedachtegoed te veralgemeniseren door het te vertalen naar enkele
dominante krachten die in de jaren ‘80/beginjaren ’90 actueel zijn en de
opkomst van het mainportdenken verklaren.

2.3

opkomst van China, de Val van de Muur—en endogene krachten, krachten
vanuit de mainports zelf, zoals de kwaliteit van de bestuurlijke basis.
Nadat wij een beeld hebben gekregen van deze krachten is het de vraag in
hoeverre deze krachten nog steeds van toepassing zijn op de mainports, hoe
deze krachten zich hebben ontwikkeld in de afgelopen twee decennia en of
inmiddels nieuwe belangrijke krachten zijn opgekomen.
Agglomeratievoordelen
‘Versterken van sterke punten’ is een belangrijk motto uit de Vierde Nota
(en is dat nog steeds in de langetermijnvisie op mainport Rotterdam
(Ministerie van EZ, 2009)). Allereerst geldt wat betreft deze sterkten de
historisch gegroeide specialisatie van ons land in handel en transport—
traditioneel sterke clusters (Jacobs et al, 2005). Agglomeratievoordelen—
externe schaalvoordelen die ontstaan door de concentratie van economische
activiteit—zijn de belangrijkste achtergrond achter dit verder versterken
van bestaande sterke punten. Beide mainports hebben dergelijke krachten
in ruime mate beschikbaar. Er wordt ook gesproken over clustervoordelen,
maar deze zijn een onderdeel van de meer overkoepelende agglomeratievoordelen. De erkenning van het belang van agglomeratievoordelen is een
duidelijk trendbreuk met het eerdere spreidingsbeleid. Ook het motto
‘regio’s op eigen kracht’ uit de Vierde Nota betekent dat de herverdeling
van economische activiteit, en daarmee een potentiële verzwakking van
schaal- en agglomeratievoordelen uit de jaren ’70, wordt gestopt.

KRACHTEN ACHTER MAINPORTONTWIKKELING
In de voorgaande paragrafen is stilgestaan bij het ontstaan van de mainports
en is een definitie van de mainport gegeven. In deze paragraaf benoemen
wij een aantal krachten verantwoordelijk voor de opkomst van het
mainportdenken in het beleid eindjaren ’80. Hierbij is sprake van een
wisselwerking tussen exogene krachten en Zwarte Zwanen—zoals de

Economies of scale and scope
De oriëntatie op groei en de hernieuwde nadruk op de marktsector uit de
Vierde Nota en SVV2 houdt in dat het primaat wordt gegeven aan een
economische organisatie gebaseerd op achterliggende bedrijfseconomische
voordelen gerelateerd aan schaal en ‘scope’. Deze schaalkrachten spelen bij
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Tabel 1: Aandeel van Nederland in buitenlandse directe investeringen,
inkomend, in procenten, 1990, 2000 en 2006

Tabel 2: Buitenlandse directe investeringen in Nederland naar land en
bedrijfstak (2006, standen)

Bron: CBS (2008)

Bron: CBS (2008)
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uitstek in de transportnetwerken met hun ‘hub-and-spoke’ structuur en
netwerkkwaliteit, maar gelden ook voor de schaal van de transportoperaties
met bijvoorbeeld een Boeing 747 en met steeds groter wordende
containerschepen. In de jaren ’80 bestond de visie dat de mainport als
transportconcept zich zou ontwikkelen naar een beperkt aantal mainports in
de wereld—slechts één of twee in Europa (figuur 10). Daarnaast zijn
scope-effecten van belang: het gaat er niet om steeds meer van hetzelfde te
doen, maar om positieve netwerkeffecten te realiseren door aanwezigheid
van aanverwante economische activiteiten en technologische ontwikkeling.
Omvang voor- en achterwaartse effecten
Een heel belangrijke functie achter de mainports is de motorfunctie, ofwel
de functie van ‘trekpaard voor de nationale economie’. Deze functie wordt
doorgaan geïllustreerd door multipliers, die de omvang van de voor- en
achterwaartse effecten van deze mainports aangeven. Naast de directe
omvang van de twee mainports—en effecten op werkgelegenheid en
toegevoegde waarde—zijn de mainports ook van groot belang door de
omvangrijke toeleveringen en bestedingen naar de rest van de Nederlandse
economie. Eding et al (1999) spreken daarbij overigens niet van een
motorfunctie van de mainports, maar een functie als koppeling—het is de
koppeling die de kracht van de motor doorgeeft aan de auto; de totale
Nederlandse economie.
In figuur 11 wordt de rol van de mainports als ‘koppeling’ geïllustreerd
voor mainport Rotterdam (Manshanden et al, 2002) waar de leveringen van
de mainport in kaart zijn gebracht; zowel de interne leveringen in de haven
en stad, de leveringen tussen de haven en de stad en de leveringen tussen
haven, de Nederlandse economie en het buitenland. Duidelijk wordt het
grote belang van leveringen van en aan het buitenland en de rest van de
Nederlandse economie van mainport Rotterdam. Het beeld uit figuur 11 en
Manshanden (2002) wordt bevestigd door Eding et al (1999); de relatie van

de zee- en luchtvaart in mainport Rotterdam met de rest van Nederland is
opvallend zwak—een conclusie die zij ook voor mainport Schiphol
constateren—; overige clusters van bedrijvigheid in de beide mainportregio’s, zoals de zakelijke dienstverlening in beide mainports en in
mainport Rotterdam met name de petrochemie, zijn veel belangrijker wat
betreft voor- en achterwaartse effecten. Deze sectoren zouden daarom
eerder een functie als ‘motor’ kunnen claimen.
In figuur 12 is het voorwaartse effect van mainport Schiphol weergegeven:
het verbruik van luchtvaart als aandeel in het bruto regionaal product in ons
land. Duidelijk blijkt dat als luchtvaart voor een bedrijf van groot belang is,
de kans groot is dat dit bedrijf op korte aftstand van Schiphol gevestigd
is—denk aan de financiële dienstverlening in Amsterdam of aan de
sierteelt. Dit staat ook in de Luchtvaartnota (p.24): “Zo is de bedrijvigheid
rondom een vliegveld sterk verbonden met de luchtvaart. Dat komt niet
alleen door het aantal vluchten op een luchthaven, maar vooral door de
kwaliteit van het netwerk.” De nadruk ligt hierbij op het woord ‘kwaliteit’;
de mogelijkheid van eenvoudige toegang tot een kwalitatief hoogwaardig
netwerk in de nabije omgeving maakt dat bedrijven in staat zijn flexibel en
adaptief in te spelen op onvoorziene veranderingen. Overigens; ook de
hoogwaardige industrie rond Eindhoven (medische apparatuur,
wafersteppers, etc.) heeft een omvangrijke vraag naar luchtvaartdiensten.
Internationalisering/globalisering
Internationalisering—de term globalisering was in de eindjaren ’80 nog
niet echt in zwang—van economische activiteiten is de drijvende kracht
achter de opkomst van de mainports en de ‘distributielandfilosofie’.
Daarbij gaat het om vier aspecten van de globalisering.
Ten eerste een sterke toename van de internationale handel—niet in het
minst gedreven door de mogelijkheden die de container en het ontstaan van
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Tabel 3: In-, uit- en wederuitvoer, 2002-2007

Figuur 13: Neerslag EDC’s eindjaren ‘80/beginjaren ’90 in
ons land: lucht- versus zeehavengeoriënteerde EDC’s.

Air port -re la ted EDC’s

Se aport-re lated EDC’s

Schiphol

Rotterdam

Bron: Bleumink (1995)

Bron: CBS (2008)
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‘integrators’ in de luchtvaart bieden: grote partijen als FedEx , TNT en
UPS die wereldomspannende vrachtnetwerken ontwikkelden, alsmede door
de opkomst van de allianties en consortia in zee- en luchtvaart.
Ten tweede gaat het om een sterke toename van de buitenlandse
investeringen—en in het bijzonder om Nederland als bestemming voor
buitenlandse directe investeringen. Nederland was in 1990 goed voor een
aandeel van 3,9 procent van de totale wereldwijde buitenlandse directe
investeringen, een aandeel dat relatief op peil blijft (tabel 1). In tabel 2 zijn
de herkomstlanden van deze investeringen gegeven en de bedrijfstakken
waarin de investeringen plaats vinden. Direct blijkt het grote belang van
Europese landen en de VS en het feit dat deze investeringen voor verreweg
het grootste deel in de industrie plaats vinden. Opvallend is dat een groot
deel van de Aziatische investeringen gericht is op de handel—lees op
Europese distributiecentra/wederuitvoer.
Een derde kracht gerelateerd aan globalisering is de ontwikkeling van de
wederuitvoer in ons land. Hierbij gaat het om goederen die via Nederland
vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat significante industriële bewerking plaatsvindt. Wederuitvoer betreft onder anderen goederen die voor Nederlandse distributiecentra
worden ingeklaard en uitgeleverd aan andere (Europese) landen. Behalve
de groei van de handel zelf, is de integratie van Europa hier de drijvende
kracht achter. Importeren en inklaren hoeft niet meer apart in elk land,
maar kan in een Europees land plaatsvinden. Het gevolg is de concentratie
van de handel op Europa, met een grote rol voor Nederland.
De wederuitvoer maakt, anders dan de doorvoer, deel uit van de
Nederlandse handel (CBS, 2008). Eén van de grote successen van de
Nederland-distributielandstrategie is de groei van de wederuitvoer,
inmiddels zo’n 45 procent van de totale uitvoer uitmakend (zie tabel 3).
Vooral ‘machines en vervoermaterieel’ en ‘diverse gefabriceerde goederen’
kennen een hoog aandeel wederuitvoer en maken ook een groot deel uit

van de totale uitvoer. Hier geldt het dominante ‘model’ van een container,
komend uit het Verre Oosten, die in Rotterdam wordt ingeklaard en
vervolgens naar een Europees Distributiecentrum wordt vervoerd, alwaar
de lading in voorraad wordt genomen, waar ‘lichte werkzaamheden’ aan de
lading worden verricht onder de noemer ‘value added logistics’ en
‘postponed manufacturing’ en waarna de lading vervolgens naar diverse
Europese bestemmingen wordt ‘wederuitgevoerd’. Een belangrijke
veronderstelling in de Vierde Nota is dat buitenlandse investeringen vooral
neerslaan in de nabijheid van de mainports. In de jaren ’80/’90 gebeurt dit
ook—uit figuur 13 blijkt dat Schiphol een ontvangstregio is voor EDC’s.
Tenslotte—en ten vierde—moeten strategische ontwikkelingen bij het
internationale bedrijfsleven worden genoemd als drijvende kracht achter
globalisering. Bedrijven organiseren zich in de jaren ‘90 steeds meer in het
verband van ‘global business units’ in plaats van de traditionele nationale
of regionale organisatorische eenheden.
Veranderende structuur van de Nederlandse economie
Een volgende kracht die van belang is voor de opkomst van de mainports is
de veranderende structuur van de Nederlandse economie. In de jaren ’80
neemt de groei van de zakelijke dienstverlening en de luchtvaart zelf sterk
toe, alsmede van bedrijfstakken als toerisme—toenemend tot een aandeel
in de Nederlandse werkgelegenheid van 4,1 procent in 2007. Ook de sterke
groei van de wederuitvoer vanaf medio jaren ’80 heeft geresulteerd in een
toenemend arbeidsvolume, tot ongeveer 236 duizend werknemers op dit
moment: 2,9 procent van de Nederlandse werkgelegenheid (Commissie
van Laarhoven, 2008). Eén van de sterkten achter Schiphol is dan ook de
gunstige sectorstructuur en integratie tussen Amsterdam en de luchthaven
(TNO, 2007). Juist die activiteiten waarvoor een luchthaven nuttig is, zijn
in de regio ruim aanwezig, zoals onder andere musea met internationaal
aantrekkelijke collecties en hoofdkantoren.
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Figuur 14: Afnemende kosten van handel, logistiek & transport.

Figuur 15: Afnemende handelstarieven in de wereld

Logistieke kosten EU en VS

Figuur 16: De haven als ‘brains’ in het transportnetwerk

Bron: Ruijgrok, 2007.

Bron: Pesquera & de la Hoz, 1992
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Logistieke revolutie
Ook de zogenaamde ‘logistieke revolutie’ die zich vanaf midden jaren ’80
voltrok was een belangrijke achtergrond achter de ontwikkeling van het
Nederland Distributielandconcept. Bedrijven ontdekken het logistieke
management als strategisch aandachtsgebied. Niet alleen was veel geld te
verdienen door een besparing op de omvang van voorraden—met name
door concentratie van voorraden, door modularisatie van productieprocessen (postponed manufacturing/ value added logistics) en door ‘justin-time’ principes—ook werd logistiek als concurrentiewapen ontdekt.
Deze logistieke revolutie kon in Europa daadwerkelijk grote vruchten
afwerpen door twee gerelateerde krachten: ten eerste geopolitieke
omwentelingen—met name het ontstaan van één Europese markt—en ten
tweede technologische ontwikkelingen—met name de beschikbaarheid van
ICT. Daarnaast moeten ontwikkelingen in het transport worden genoemd,
zoals de voortgaande containerisatie, waardoor de kosten van logistiek en
handel sterk afnemen (figuur 14).

voortdurend afnemende handelstarieven (figuur 15), en de ‘open skies’
overeenkomst tussen Nederland en de VS.
Technologische ontwikkelingen
De laatste drijvende kracht die in de twee nota’s nadrukkelijk wordt
genoemd is gerelateerd aan technologische ontwikkelingen. Daarbij gaat
het vooral om ICT en robotica en—meer concreet gerelateerd aan de
mainports—de beschikbaarheid van een telematica-infrastructuur
(Cargonaut, INTIS) die het mogelijk maakt om door middel van
gestandaardiseerde EDI-berichten de effectiviteit en de efficiency van
transportprocessen sterk te vergroten. Medio jaren ’90 wordt dit reeds
gerelateerd aan ketenregie (AT Kearney, 1994) en aan de mainport als de
ideale locatie voor de ‘brains’ in het transportnetwerk (Pesquera & de la
Hoz, 1992—figuur 16), gebaseerd op EDI-technologie. Daarnaast is de
gerobotiseerde terminal van ECT een zeer in het oog springend
technologisch issue, alsmede de ontwikkeling van op radartechnologie
gebaseerde verkeersbegeleidende systemen in de Rotterdamse haven.

Geopolitieke veranderingen
Het ontstaan van één Europese markt is een sterke factor achter de
ontwikkeling van Nederland als distributieland en de rol van de mainports.
Met ‘Europa 1992’ wordt het ontstaan van een ‘Fort Europa’ als belangrijk
ontwikkeling gezien. In de jaren ’80 wordt eerder een ‘regionale wereld’
dan een ‘globale wereld’ voorzien, waarbij het niet onwaarschijnlijk werd
geacht dat belangrijke handelsblokken tegen elkaar zouden concurreren—
zie bijvoorbeeld een kenmerkend boek als ‘The end of the nation state. The
rise of regional economies’ van Ohmae (1995).
Naast Europa 1992 is de val van De Muur uiteraard een zeer belangrijke
factor—het voorbeeld van een ‘positieve Zwarte Zwaan’. Daarnaast speelt
eindjaren ’80 nog een aantal geopolitieke veranderingen, zoals de

Overige krachten achter mainportontwikkeling
Naast de hierboven genoemde krachten ontleend aan de rijksnota’s zijn
minstens drie krachten evenzeer van belang gerelateerd aan beide
mainports: (a) een sterke bestuurlijke coördinerende basis gerelateerd aan
beide mainports, (b) de aanwezigheid van sterke, innovatieve bedrijven in
de mainports (‘leader firms’) en (c) het feit dat sprake is van twee
mainports in ons land, resulterend in synergie en meerwaarde ten opzichte
van de concurrentie.
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Figuur 18: Schiphol: magneet voor distributiecentra
Aandeel transport in regionale bedrijfsruimtemarkt 2000-2007
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Figuur 17: EDC van Ricoh, gevestigd in Schiphol gedurende de jaren ’80.
De kantoorfunctie van dit DC is duidelijk zichtbaar.

Bron: DTZ
Zadelhoff 2008

Figuur 19: Aanwezigheid Schiphol (“Transportinfrastructuur”) niet de
belangrijkste locatiefactor voor EDC’s op Schiphol
Belang factoren voor vestigingsplaatskeuze Europese distributielocatie
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Bron: Warffemius 2007,
bewerking Kees Verweij
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Sterke bestuurlijke coördinerende basis
Eén van de sterke punten die ten grondslag lag aan de ontwikkeling van de
mainports Schiphol en Rotterdam is een sterke bestuurlijke coördinerende
basis tussen de overheid, bedrijfsleven en Schiphol en Havenbedrijf
Rotterdam. Hierbij was overigens sprake van gescheiden werelden rondom
de Rotterdamse haven en rondom Schiphol, met elk eigen netwerken en
dominante stakeholders. Dat de huidige topman van het Havenbedrijf
Rotterdam, Hans Smits, zowel aan het hoofd van Schiphol heeft gestaan,
als de functie van secretaris-generaal bij het Ministerie van V&W heeft
bekleed is overigens een uitzondering.
In Schiphol stond de samenwerking tussen KLM, Schiphol en
Rijksluchtvaartdienst wel bekend als de ‘Gouden Driehoek’ (TNO,
2007:84). Ondanks uiteenlopende belangen bij deze partijen is de
mainportontwikkeling als nadrukkelijk gemeenschappelijk belang
onderkend. De overheid heeft steeds de noodzakelijke randvoorwaarden
gecreëerd om de groei van beide mainports mogelijk te maken. Niet alleen
ging dit om de liberalisering van de luchtvaart (bijvoorbeeld Open Skiesverdragen), het ging ook om het mogelijk maken van uitbreiding in fysieke
capaciteit (banenstelsels, geluids- en milieugebruiksruime rond Schiphol)
en achterlandbereikbaarheid en knooppuntfunctie van beide luchthavens
(ontwikkeling van de HSL bijvoorbeeld).
Met name het feit dat Nederland het eerste land in Europa was dat een
Open Skies-verdrag met de Verenigde Staten sloot is van groot belang
geweest. Button (2009) heeft onderzocht wat de economische effecten zijn
van landen die een Open Skies-verdrag tekenden. Hij komt uit op een effect
resulterend in een gemiddelde werkgelegenheid van 30 duizend banen in de
omgeving van een belangrijke luchthaven in mobiele, high-tech
werkgelegenheid. De werkgelegenheid in EDC’s is daar een goed
voorbeeld van. Juist doordat Nederland het eerste land binnen Europa was
dat een dergelijk verdrag sloot, heeft waarschijnlijk geresulteerd in meer

dan deze 30 duizend banen door ‘first mover advantages’ en door synergie
tussen Schiphol, Rotterdam en de overige hier genoemde krachten achter
mainportontwikkeling.
Ook bij Rotterdam was sprake van een vergelijkbare Gouden Driehoek als
bij Schiphol—al plakten anderen minder positieve etiketten op deze
samenwerking (Siddiqui, 1996)—en ook hier zijn door de overheid steeds
de noodzakelijke randvoorwaarden gecreëerd om groei en slagkracht
mogelijk te maken, zoals investeringen in klassieke haven- en
achterlandinfrastructuur (bijvoorbeeld betreffende Maasvlakte 2,
Betuwelijn) en de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Rotterdam.
Aanwezigheid sterke en innovatieve bedrijven in de mainports
KLM en ECT zijn spraakmakende bedrijven gerelateerd aan beide mainports. Vanuit het ministerie van EZ werd in de jaren ’90 het strategische
belang van ECT dermate groot gevonden dat het beperken van de concurrentie in de Rotterdamse haven wenselijk werd geacht vanuit het omgaan
met publiek gefinancierde ruimte en vanuit een positieve maatschappelijke
waardering van de innovativiteit van ECT, vooral gericht op mogelijke
uitstralingseffecten op andere sectoren. ECT moest daarom ook ‘voor een
aanzienlijk deel in Nederlandse handen blijven’ (Dijkgraaf et al, 1999).
Ook KLM heeft op een aantal punten op innovatieve wijze kunnen inspelen
op door de overheid gecreëerde randvoorwaarden, zoals door de alliantieopbouw met Northwest Airlines, waardoor Schiphol beginjaren ’90 een
voorspong kon opbouwen ten opzichte van concurrerende knooppunten
(TNO, 2007:85). Daarnaast was KLM innovatief door als enige
maatschappij in de wereld de ontwikkeling van ‘combi-concepten’ uit te
bouwen, door de introductie van het ‘blokken-systeem’ waarbij door een
uitgekiende coördinatie tussen aankomende en vertrekkende vluchten een
significant voordeel in de overstapmarkt kon worden gerealiseerd, en door
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de fusie met Air France. Naast ECT en KLM is de aanwezigheid van een
groot aantal andere ‘leader firms’ (Nijdam, 2009) een belangrijke basis
achter het succes van beide mainports.
Meerwaarde nabijheid mainportcomplexen Rotterdam en
Schiphol
Tenslotte is de aanwezigheid van twee, op korte afstand van elkaar gelegen
mainports een belangrijke meerwaarde voor de ontwikkeling van de
distributielandfilosofie. Geen van de belangrijke andere mainports in
Europa kent een ‘zustermainport’ die op een korte afstand is gelegen, zodat
van één complex sprake is—Antwerpen, Hamburg, Charles-de-Gaulle,
Heathrow en Frankfurt hebben geen vergelijkbare relatie als Schiphol en
Rotterdam.
Wij achten de meerwaarde vooral gerelateerd aan de ontwikkeling van
Nederland als Distributieland en de zeer sterke rol die de wederuitvoer—en
daarmee vooral het Europese Distributiecentrum—in de structuur van de
Nederlandse economie is gaan spelen.
Een Europees distributiecentrum kent in het algemeen twee functies; een
kantoorfunctie en een opslagfunctie (zie figuur 17). Juist in de jaren ’80 en
’90 vestigden zich relatief veel EDC’s rond Schiphol, om te profiteren van
de hoogwaardige vestiging nabij Amsterdam. Uit een analyse van de
vestigingsplaatsfactoren van belang voor de vestiging van een EDC bij
Schiphol (Warffemius, 2007) komt naar voren dat de relatie met
transportinfrastructuur niet de dominante factor is (figuur 19). Dat komt
ook goed overeen met de visie van Bleumink (1996), zoals in figuur 13
weergegeven, dat veel van de EDC’s nabij Schiphol als
zeehavengerelateerd zijn te beschouwen.

lucht- en zeevracht. Het intercontinentale transport van snijbloemen per
zeecontainer is een veel aangehaald voorbeeld van modal shift tussen luchten zeevaart. Daarnaast worden zeecontainers benut voor traditionele
luchtvrachtgeoriënteerde producten indien sprake is minder strakke
deadlines—het vervoer van i-phones per zeecontainer is een voorbeeld van
een casus waarbij gebruik wordt gemaakt van een zeecontainer toen bleek
dat Apple belangrijke deadlines miste door de lucht. Luchtvacht wordt
tenslotte nog steeds ingezet voor ‘mislukte’ zeecontainerlogistiek (Roos,
1993).
Als de hiervoor genoemde krachten verantwoordelijk zijn geweest voor de
opkomst van het mainportdenken in de eindjaren ’80 en beginjaren ’90, dan
rijst de vraag of deze krachten nog steeds geldig zijn op dit moment. Daar
gaan wij de volgende paragraaf op in. Wij gaan daarbij uit van de
ontwikkelingen gedurende de periode 1988-2008/09; 1988 is het jaar
waarin de Vierde Nota en het SVV2 aan het parlement zijn aangeboden,
2008 is het laatste jaar voordat de gevolgen van de kredietcrisis op beide
mainports voelbaar was en 2009 is het jaar waarin zowel voor mainport
Schiphol als mainport Rotterdam nieuwe langetermijnvisies zijn
verschenen—visies die in een aantal gevallen een duidelijke verdere
ontwikkeling van het klassieke mainportdenken, zoals in deze paragraaf
verwoord, inhouden.

Naast de relatie van EDC’s met zowel Schiphol en Amsterdam is sprake
van een ontwikkeling waarbij lading steeds meer uitwisselbaar is tussen
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2.4

ONTWIKKELING KRACHTEN MAINPORTONTWIKKELING 1988-2008

Mainports evolueren van beleidsdoel tot beleidsinstrument
De introductie van het mainportconcept is in het begin van dit hoofdstuk
aangekondigd als een trendbreuk in het denken over lucht- en zeehavens.
Eindjaren ’80 werd definitief afscheid genomen van de spreidingsgedachte
in het havenbeleid, stond het versterken van beide mainports en Nederland
distributieland centraal en ging het ministerie van EZ clusterbeleid in plaats
van spreidingsbeleid voeren.
Na twee decennia2 is opnieuw sprake van een ontwikkeling in het denken
over mainports, waarbij mainports minder worden gezien als doel op
zich—door mainports als ruimtelijk-economische clusters zich zo groot
mogelijk te laten ontwikkelen—, maar instrument om de economische
ontwikkeling van ons land, met name de Randstad, te faciliteren. De
Randstad—in breed verband—moet een metropool worden die de
aantrekkingskracht van andere metropolen moet kunnen weerstaan; Londen
is inmiddels ‘Europese hoofdstad’ geworden, afgaande op de groei van de
Britse metropool en op de aantrekkingskracht van deze agglomeratie die de
nationale grenzen heeft overschreden in het moderne Europa3. Duidelijk is
dat dit soort ruimtelijke agglomeratie ten koste gaat van andere metropolen.
Het doel is om de komende tien jaar 50 toonaangevende internationale
bedrijven naar Nederland te halen. De mainports zijn een belangrijke asset

2 Wij beschrijven hier de periode 1988-2008, wij gebruiken ook bronnen uit 2009 maar
dit jaar is te beschouwen als een duidelijke afwijking op de jaren daarvoor door de
sterke invloed van de kredietcrisis en grote recessie op de mainports.
3 Waarbij wij ons bewust zijn van de omvangrijke effecten van de kredietcrisis op de
Londense economie.

van het vestigingsmilieu van ons land en van de Randstad in het bijzonder.
In de Luchtvaartnota (p.23) staat te lezen dat onze steden steeds meer als
economische motor gaan fungeren en dat daarbij het belang van ruimtelijke
kwaliteit en aantrekkelijkheid van stad en omgeving toeneemt. Schiphol is
daarbij slechts één van meerdere ‘metropolitane’ krachten van de Amsterdamse regio en de Randstad; als sterk knooppunt met internationale
verbindingen essentieel voor de vorming van een concurrerende en
duurzame Randstad als topregio. Het omvangcriterium—zo veel mogelijk
vluchten naar Schiphol—wordt daarbij ingewisseld voor het
kwaliteitscriterium: de kwaliteit van het netwerk staat voorop. Er bestaat
veel meer aandacht voor het stimuleren van de economie in de Randstad;
een sterke economie stimuleert de ontwikkeling van luchtvaart waardoor
het netwerk van Schiphol minder afhankelijk van transferpassagiers wordt
(Luchtvaartnota, p.25). Kleyn (2009:34) pleit in dit verband voor een
selectieve ontwikkeling van Schiphol: “Vanuit de metropolitane strategie
ligt het voor de hand die selectiviteit te richten op de luchthaven als
bestemmingen-machine. Niet-knooppuntgebonden activiteiten dienen
vanuit dit perspectief elders geaccommodeerd te worden.”
Ook in de ‘Economische visie op de langetermijnontwikkeling van
Mainport Rotterdam’ (Ministerie van EZ, 2009:12) is een dergelijke
ontwikkeling in het denken waarneembaar waarbij de functie van de
mainport veel meer is gericht op het versterken van het vestigingsklimaat
van ons land en waarbij het traditionele denken over de haven als locatie
‘om meer met lading te doen’ wordt verlaten: “ ..voor een optimale
ketenoplossing (moeten) logistieke activiteiten op bepaalde plaatsen in
Nederland (..) plaatsvinden.”—dat wil zeggen: niet meer
noodzakelijkerwijze in of nabij mainport Rotterdam, maar ergens in een
haven of inlandknooppunt van het Mainport Netwerk Nederland. Ook in de
langetermijnvisie over mainport Rotterdam staat de duurzame bijdrage van
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Tabel 4: Ontwikkeling ‘Krachten achter mainportontwikkeling’, 1988-2008
Krachten

Impact
1988

Impact
2008

Verklaring eventuele aanpassingen

Agglomeratievoordelen

++

+/++

Relatieve afname door optreden agglomeratienadelen: deconcentratie/push

Economies of
scale/scope

++

++

Nog steeds drijvende krachten achter
functioneren Mainports

Voor- en achterwaartse
effecten

++

++

Impact Mainports in Nederlandse
economie nog steeds groot en
meegroeiend met alg.econ.ontwikkeling

Internationalisering/
globalisering

++

++

Opkomst China/India/Brazilië, nog
steeds veel investeringen rond m’prts;
nieuw speerpunt: zakelijke dienstverl.

Veranderende structuur
Nederlandse economie

+

++

Wederuitvoer van groot belang
geworden, opkomst creatieve sector

Logistieke revolutie

++

+/++

Schokeffect jaren ‘80/’90 uitgewerkt; nu
meer sprake van evolutie

Geopolitieke
veranderingen

++

++

Belang China, Rusland, structuurveranderingen crisis? (Dubai?)

Technologische
ontwikkelingen

++

+/++

Grote impact door opkomst internet.
Wachten op volgende revolutie (RFID?)

Sterke coördinerende
basis

++

+/++

EU belangrijker, cultuurverandering
Rijksoverheid, draagvlak, transparantie

Aanwezigheid
KLM/ECT

++

++

Succesvolle overnames KLM/ECT

Meerwaarde twee
mainports

++

++

Meerwaarde twee mainports belangrijke
voorwaarde groei distributieland

Duurzame ontwikkeling
& innovatie

n.v.t.

+

Sterker dan beperken hinder; pro-actieve
benadering, niet uniek voor mainports

Figuur 20: Door agglomeratienadelen ontstaan nieuwe ruimtelijke
strategieën rond beide Mainports: een ‘push’ richting achterland en een
deconcentratie van mainportinfrastructuur.

Bron: Ministerie van EZ (2009)

Bron: Expertsessie onderzoeksteam
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de mainport aan het versterken van het vestigingsklimaat in Nederland
centraal en van de internationale concurrentiepositie van in Nederland
gevestigde bedrijven. Daarvoor is de kwaliteit van de maritieme
verbindingen een belangrijke voorwaarde. Deze nieuwe ontwikkeling in het
beleidsmatige denken over de mainports betekent relatief meer aandacht
voor het versterken van de kwaliteit van het vestigingsklimaat van ons land
en van de Randstad. De Randstad moet zich volgens beide nota’s
ontwikkelen tot een volwaardige metropool en deze metropool ontwikkelt
zich vervolgens als de motor voor de Nederlandse economie op de lange
termijn. Beide mainports moeten deze groei van de Randstad ‘faciliteren’.
Kortom: werden de mainports zelf in de Vierde Nota nog als primaire
motoren voor economische groei gezien, inmiddels is deze eigenschap van
de mainports naar de achtergrond gedreven en zijn de mainports hard nodig
om van de Randstad een topregio te maken; een wereldstad met vele sterke
assets, waaronder de mainports, naast bijvoorbeeld het Rijksmuseum of
Den Haag als ‘juridische hoofdstad van de wereld.’
Deze evolutie in het denken over de mainports als primaire ‘facilitators’
voor de ontwikkeling van de Randstad als groeimotor blijkt uit een aantal
veranderingen in het krachtenveld rond beide mainports. Voor een groot
deel zijn de krachten die eindjaren ’80 verantwoordelijk zijn geweest voor
de opkomst van beide Mainports in ons land nog steeds onverkort geldig—
en zo mogelijk zelfs versterkt in kracht. In enkele gevallen is echter sprake
van opvallende en afwijkende ontwikkelingen en is de ommezwaai van
mainports als facilitators reeds zichtbaar (tabel 4). Wij bespreken deze
ontwikkelingen hier kort.
Agglomeratienadelen relatief toegenomen
Agglomeratievoordelen zijn relatief afgenomen in kracht. Hiervoor zijn
twee factoren voor verantwoordelijk. Ten eerste concluderen Atzema et al

(2009:12) dat ‘externe schaalvoordelen’ steeds meer een commodity zijn
geworden—een goed dat vrijwel overal verkrijgbaar is—wat de
concurrentievoorsprong van Rotterdam ten opzichte van andere havens
verminderd: “De optimalisatiegraad van traditionele clustervoordelen is
over zijn hoogtepunt heen.” Wij menen dat dit ook, maar wellicht in
mindere mate, geldt voor mainport Schiphol. Dit betekent de sterke punten
van beide mainports—een gespecialiseerde arbeidsmarkt, vooruitstrevende
douane, maatwerk gericht op het aantrekken van directe buitenlandse
investeringen, etc.—steeds meer zijn gekopieerd door concurrerende
regio’s en mainports, zoals bijvoorbeeld Antwerpen, Vlaanderen en regio’s
als Noord-Frankrijk;wat blijkt uit de relatief sterker wordende positie van
deze gebieden in het aantrekken van directe buitenlandse investeringen.
De agglomeratievoordelen zijn voorts afgenomen door relatief sterke
agglomeratienadelen samenhangend met beide mainports (figuur 8), zoals
toegenomen congestie, geluid- en ruimtedruk. Deze nadelen zijn deels te
beschouwen als een keerzijde van het succes van beide mainports in termen
van behandelde volumina, maar niet uitsluitend—denk aan de structurele
congestie rond de containerterminals op de Maasvlakte (Transumo A15,
2009). Deze agglomeratienadelen hebben een zelfversterkend effect (TNO,
2007). Door de sterke economische ontwikkeling van de regio Schiphol
neemt de krapte op de woningmarkt toe. Nieuwbouw rond Schiphol is niet
mogelijk waardoor mensen op een grotere afstand van de luchthaven gaan
wonen, waardoor woon-werkafstanden toenemen en daarmee de druk op de
weginfrastructuur rond Schiphol. Deze toegenomen agglomeratienadelen
staan haaks op de ‘metropolitane strategie’ voor de Randstad.
Voor mainport Rotterdam hebben deze agglomeratienadelen voor de
containersector geleid tot een ‘push’ richting achterland van zowel
distributiecentra als containerstromen (figuur 20). In plaats van dat
containers van de deepseacontainerterminals worden afgehaald richting
achterland, en dus op deze deepseaterminals staan opgeslagen, worden ze
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Figuur 21: Veranderd focus in de logistiek door de jaren heen (gebaseerd
op Ruijgrok, 2007).

Figuur 23: Nieuw DC Ricoh in Bergen op Zoom: logistieke functie zonder
duidelijke kantoorfunctie. Dit DC is georiënteerd op de nabijheid van de
beide Mainports Rotterdam en Antwerpen.
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Figuur 22: Belangrijke aangrijpingsgebieden in de logistiek
(Bron: Vermunt & Binnenkade, 2000)
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service responsiveness drive

in toenemende mate meteen doorgevoerd naar transportcentra—zoals
containertransferia, extended gateways en ‘klassieke’ inland terminals—
richting achterland.
Hetzelfde geldt voor de verschillende typen distributiecentra. Deze worden
steeds minder in de nabijheid van de mainport zelf gevestigd en steeds
meer op aantrekkelijke regio’s richting de belangrijkste markten. Uit
Atzema et al (2009) blijkt dat mainport Rotterdam—in tegenstelling tot
Schiphol—de ‘boom’ in EDC’s in de jaren ’80 en ’90 heeft gemist. De
groei in de sector opslag in de periode 1984-2004 is miniem. Wel is sprake
van groei in enkele segmenten—chemie groothandels bijvoorbeeld—maar
in totaal laat de groothandel een afname van de werkgelegenheid met zes
procent en van het aantal bedrijven met 12 procent in 1984-2004 zien.
Hierbij spelen drie factoren een rol (TNO Inro, 2004). Ten eerste de reeds
genoemde agglomeratienadelen rond beide mainports (‘push-factoren’).
Ten tweede de ontwikkeling van nieuwe drijvende krachten achter
locatiepatronen rond EDC’s. Was in de jaren ’80 en vroege jaren ’90 vooral
sprake van de behoefte aan schaal en besparingen op voorraadkosten, vanaf
de jaren ’90 gaat het vooral om responsiviteit en veerkracht (figuur 21&
22). Dit betekent dat sprake is van geheel nieuwe vestigingspatronen
waarbij de EDC’s uit de jaren ’90 hebben plaatsgemaakt voor een meer
hybride, gefragmenteerde logistieke infrastructuur waarin rapid fulfillment
depots, regionale distributiecentra en cross-dock centra een plaats hebben
gekregen (zie o.a. Vermunt & Binnekade, 2001).Ten derde spelen ‘pullfactoren’; ook gebieden die in de jaren ’80 en ’90 nog geen logistieke
infrastructuur kenden hebben zich inmiddels ontwikkeld en in deze
gebieden is geïnvesteerd in multimodale voorzieningen en ‘up-to-date’
logistieke bedrijventerreinen—denk aan locaties als Oosterhout, Veghel of
Almelo. Door deze drie factoren is de concurrentie voor de locatie van
distributiecentra sterk toegenomen.

Bij deze veranderende oriëntatie van distributiestructuren kan sprake zijn
van een ontkoppeling, waarbij de kantoorfunctie van een distributiecentrum
achterblijft nabij de mainport, maar de daadwerkelijke opslag elders wordt
gevestigd—samenhangend met de genoemde hybridisering en
fragmentering van de distributiestructuur. Dit is bijvoorbeeld
waarneembaar bij Ricoh, waarbij de kantoorfunctie achterblijft in Schiphol
maar een nieuw DC in Bergen op Zoom is gevestigd, met een bescheiden
kantoorfunctie (figuur 23). De locatie van dit DC in Bergen op Zoom
hangt—in tegenstelling tot veel van de DC’s die zich in de jaren ’80 en ’90
rond Schiphol vestigden (figuur 19)—nauw samen met de aanwezigheid
van transportinfrastructuur.
Economies of scale & scope: verdere versterking
Economies of scale and scope zijn nog steeds een belangrijke kracht achter
het functioneren van beide Mainports (Luchtvaartnota p.23, Ministerie EZ,
2009:8). Het transferaandeel van mainport Schiphol bedraagt 42 procent
van alle vluchten, waarmee Schiphol na Frankfurt (53 procent) het hoogste
transferaandeel heeft van de grote Europese hubs (Luchtvaartnota,
2009:28). De connectiviteit op Schiphol is verder sterk toegenomen door de
fusie van KLM met Air France.
Voor mainport Rotterdam is het aandeel zee-zeeverkeer in het totale
containerverkeer 28 procent in 2007 (Port of Rotterdam, 2009). Daarnaast
moet de toegenomen schaal van zowel containerschepen als vliegtuigen
worden genoemd. Alhoewel de Airbus A380 zijn intrede op Schiphol nog
niet heeft gedaan zal de luchthaven daar bij een mogelijk sterke toename
van de wereldwijde inzet van dit vliegtuig niet aan kunnen ontsnappen.
Naast de schaal van de hub-functie en van de vervoermiddelen, is de schaal
van de relevante netwerken rond de mainports in de afgelopen twee
decennia sterk toegenomen. Bij Schiphol is het netwerk van Air France-
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Figuur 24: Het wereldwijde netwerk van Hutchison Port Holdings: ECT is
slechts één van vele terminals

Figuur 25: Het ‘Logistieke sectorhuis’ in Nederland, 2007: groot belang
hoogwaardige support activiteiten.

Bron: TNO (2008)
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KLM daarbij van groot belang—zeker gerelateerd aan het bredere
consortium waarin de onderneming functioneert: de Skyteam-alliantie. De
verdere versterking van de netwerkkwaliteit (‘economies of scope’) van
Schiphol is één van de belangrijke ontwikkelingen sinds de eindjaren ’80
(Luchtvaartnota: p.25, TNO et al, 2007: 86).
Ook in Rotterdam is sprake van netwerkvorming sinds de eindjaren ’90. De
belangrijkste twee invloeden zijn allereerst de ontwikkeling van
wereldwijde netwerken van containerterminaloperators en de opname van
de belangrijkste terminals van Rotterdam in de netwerken van APMT en
Hutchison Port Holdings (figuur 24). Een terminal als ECT is daarmee een
onderdeel van een wereldwijd netwerk en afhankelijk van de strategie voor
het netwerk als geheel. Voor ECT betekende dit een belangrijke
ommezwaai in de afgelopen twee decennia, van een bedrijf dat een sterke
eigen identiteit had gebaseerd op technologische innovatie (Dijkgraaf et al,
1999), naar een bedrijf dat veel meer uitgaat van financiële parameters en
voor wat betreft technologie uitgaat van de inkoop van ‘best-in-class’
technologie zonder de technologische ontwikkeling zelf ter hand te
nemen—zoals traditioneel het geval was (TNO Inro, 2004).
De tweede belangrijke kracht is de ontwikkeling naar een omvangrijk
intermodaal netwerk van terminals dat zich in de afgelopen jaren rond de
mainports en richting achterland heeft ontwikkeld (figuur 20). Mainport
Rotterdam ontwikkelt zich daarmee steeds meer tot een schakelpunt tussen
wereldwijde netwerken en regionale inlandnetwerken.
Motorfunctie: belang ‘support activiteiten’/service centra
Ondanks hetgeen gesteld door Eding et al (1999) over de omvang van de
voor- en achterwaartse effecten van beide mainports, is deze de afgelopen
jaren toegenomen. Dit blijkt uit de indirecte werkgelegenheid en
toegevoegde waarde. Voor mainport Rotterdam is dit een toename van 50,8

tot 56,5 duizend werkzame personen in de periode 2002-2007. Voor wat
betreft de toegevoegde waarde is sprake van een toename van 4,4 tot 6,2
miljard Euro (Luisman et al, 2009). Ook voor Schiphol is het indirecte
effect in de afgelopen jaren toegenomen (TNO et al, 2007). Als gesteld; de
omvang van de mainports uitgedrukt in toegevoegde waarde en
werkgelegenheid op zichzelf is niet meer voldoende—het gaat vooral om
het voorwaartse belang: de uitgaven van verschillende sectoren in ons land
aan luchtvaart- en maritieme diensten en om het vestigingsplaats effect.
Echter; ook het belang van het achterwaartse effect mag niet worden
veronachtzaamd. In het Impuls-project van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat is het belang van de zogenaamde ‘support activiteiten’ voor de
Nederlandse economie onderkend (figuur 25—TNO, 2008). Bij deze
support activiteiten gaat het onder meer om hoogwaardige diensten
gerelateerd aan de logistieke en mainportsector, zoals financiële
dienstverlening (leasing), wet- en regelgeving, certificering,
uitzendbureaus, kennisleveranciers en IT-dienstverlening die onder meer
door de bedrijvigheid actief in beide mainports wordt ingekocht. Het
belang van deze support activiteiten is drievoudig.
Ten eerste betekent de aanwezigheid van sterke bedrijven in dit segment
een versterking van het vestigingsmilieu van de mainports. De
aanwezigheid van een support-infrastructuur betekent voor nieuwe
investeerders dat all round kennis over legale, financiële en logistieke
aspecten in de regio aanwezig is—een significante vestigingsplaatsfactor
blijkend uit onderzoek van Warffemius (2008—zie figuur 19).
Ten tweede betekent het een versterking voor het stedelijke milieu omdat
support-activiteiten zich doorgaans in stedelijke agglomeraties vestigen—
een belangrijk doel van de ontwikkeling naar een metropolitane strategie.
Ten derde betekenen deze dienstverleners een vernieuwingsimpuls door
hun interactie in wereldomspannende netwerken en zorgen de
dienstverleners dat de kwaliteitsstrategie van beide mainports in de praktijk
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Figuur 26: Typologie van havensteden (Bron: Jacobs, 2009)

Tabel 5: Top 25 Maritieme Service Centra

City

Country

Establishment

Est Weighted

Total
connectivity
↓

Global
Network
Conn. Rel

1

London

United

385

536

9335

1.00

2

Singapore

Singapore

199

256

7120

0.76

3

Hong Kong

China

136

181

6541

0.70

#

Bron: Jacobs (2009)

4

Houston

United States

96

127

5791

0.62

5

New York

United States

153

200

5527

0.59

6

Paris

France

62

94

4643

0.50

7

Dubai

UAE

91

117

4429

0.47

8

Rotterdam

Netherlands

127

155

4349

0.47

9

Madrid

Spain

69

92

4226

0.45

10

Shanghai

China

91

102

3913

0.42

11

Sydney

Australia

59

86

3853

0.41

12

Jakarta

Indonesia

56

69

3777

0.40

13

Tokyo

Japan

86

110

3743

0.40

14

Piraeus

Greece

147

168

3722

0.40

15

Melbourne

Australia

45

59

3719

0.40

16

Bangkok

Thailand

51

57

3688

0.40

17

Atlanta

United States

11

21

3606

0.39

18

Mumbai

India

71

91

3435

0.37

19

Hamburg

Germany

104

121

3377

0.36

20

Amsterdam

Netherlands

32

48

3278

0.35
0.35

21

Taipei

Taiwan

41

48

3268

22

Antwerp

Belgium

72

81

3264

0.35

23

Stockholm

Sweden

32

44

3181

0.34

24

Kuala

Malaysia

42

51

3148

0.34

25

Buenos Aires

Argentina

50

54

3023

0.32

Bron: Jacobs (2009)
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kan worden gebracht door de uitvoering van hoogwaardige activiteiten met
een relatief omvangrijke toegevoegde waarde per arbeidsplaats. Gezien de
huidige omvang van deze sector, genereren de support activiteiten zelf
eveneens een hoogwaardige vraag naar afgeleide logistieke diensten.
Ook Jacobs (2009) heeft zich gericht op deze functie—specifiek op ‘hoogwaardige maritieme dienstverleners’ met een focus op financiële/juridische
diensten. Hij heeft een typologie van havensteden ontwikkeld (zie figuur
26) waarbij hij vier verschillende typen havensteden onderscheid;
-

Port cities; havensteden waarbij de havenfuncties en hoogwaardige
vormen van maritieme dienstverlening beide relatief beperkt zijn, maar
qua grootte wel in overeenstemming met elkaar. Beide functies zijn
vooral gericht op het bedienen van een lokale markt. Voorbeelden zijn
havens als Liverpool of Bordeaux.

-

Load centers; havensteden die gedomineerd worden door fysieke
havenoperaties zoals overslag en transport, met daarbij slechts een
geringe hoeveelheid hoogwaardige dienstverlening. Voorbeelden zijn
de snelgroeiende havens in China, zoals Shenzhen.

-

World port cities; havensteden die zowel omvangrijke knooppunten
zijn van goederenstromen, als vestigingsplaats voor een grote
hoeveelheid hoogwaardige dienstverleners. Voorbeelden zijn
Singapore, Hong Kong of Rotterdam.

-

Service centra: havensteden met een omvangrijk cluster aan
hoogwaardige maritieme dienstverlening, maar een beperkte
havenfunctie zoals Londen of Parijs.

Natuurlijk is er—afgaande op de hoge positie vam steden als Parijs of
Madrid in de hiërarchie van maritieme service centra (tabel 5) ook nog een
vijfde categorie denkbaar; een ‘Service center’ zonder maritieme operaties,
maar louter dienstverlening; iets als een ‘Full maritime service center’.

Het zijn niet de havensteden zelf die de verbindingen leggen maar de
kantoren van de hoogwaardige dienstverleners die in deze steden zijn
gevestigd. Het is via bedrijfsnetwerken dat informatie, kennis, kapitaal en
talent wordt verplaatst. Hoe sterker de (haven)stad is verbonden via deze
bedrijfsnetwerken, hoe competitiever de (haven)stad.
Uitgaande van het begrip ‘netwerkconnectiviteit’ staat Rotterdam op de 8ste
plaats in de top 25 van Maritieme Service Centra. Amsterdam staat op de
20ste plaats—net onder Hamburg, maar boven Antwerpen. Indien we
Rotterdam en Amsterdam als één Randstedelijke agglomeratie zouden
beschouwen, neemt deze regio wat betreft netwerkconnectiviteit de derde
plaats in de wereld in. De realisatie van het belang van hoogwaardige
support activiteiten en maritieme dienstverlening betekent een belangrijk
nieuw aandachtspunt in het denken over mainports en een versterking van
met name de stedelijke mainportfunctie. Jacobs (2009:40) ziet potenties om
de activiteiten van deze hoogwaardige maritieme dienstverleners te
versterken, door bijvoorbeeld te trachten kleinere bedrijven uit de periferie
in ons land—de noordelijke zeehavens bijvoorbeeld—naar Rotterdam te
halen of door te trachten om dergelijke diensten uit London te trekken,
gerelateerd aan agglomeratienadelen die daar spelen.
Er zijn drie typen mainportgerelateerde kantoorfunctie te onderscheiden:


Ten eerste kantoorfuncties voor maritieme dienstverleners gerelateerd
aan ‘support activiteiten’, financiële dienstverlening bijvoorbeeld,



Ten tweede de kantoorfunctie voor ‘ketenregisseurs’, zoals de grote
netwerkexpediteurs als Kuehne+Nagel of Schenker—overigens een
sterk groeiende sector in mainport Rotterdam (Atzema et al, 2009),



Ten derde kantoren van rederijen, zoals Maersk.

Traditioneel—zo blijkt uit onderzoek uit midden jaren ’90 (Nehem, 1994)
— spelen Hamburg en Londen als locatie voor rederijkantoren een veel
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Figuur 27: Belangrijkste ‘World Maritime Cities’ gebaseerd op
rederijkantoren

Figuur 28: Volume binnenslands geproduceerde uitvoer, wederuitvoer en
totale uitvoer van fabricaten t.o.v. relevante wereldhandel, 1970-2008

Bron: Verhetsel & Sel (2009)

Bron: CPB (2007)
Figuur 29: Sterke stijging wederuitvoer 1998-2008
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belangrijkere rol dan Rotterdam. Uit het Nehem onderzoek kwam naar
voren dat maritieme beslissers Rotterdam vooral associëren als centre of
excellence gerelateerd aan maritieme operaties en veel minder als centrum
om kantoren te vestigen. Op basis van recent onderzoek (Verhetsel & Sel,
2009) blijkt Rotterdam nog steeds een derde positie in the nemen in
Europa, vergelijkbaar met Antwerpen, en fungeert niet in de top van de
hiërarchie van het door Verhetsel & Sel aangeduide netwerk van maritieme
‘alpha’ steden (figuur 27). De ontwikkeling van Rotterdam als centrum
voor advanced producer services/support activiteiten kan naar onze mening
een uitstraling hebben naar Rotterdam als centrum voor kantoorlocaties van
rederijen omdat (a) de aanwezigheid van sterke maritieme dienstverleners
een positieve vestigingsplaatsfactor voor rederijkantoren betekent en (b)
Rotterdam daarmee van zijn eenzijdige gerichtheid op operaties afkomt en
het karakter/imago van grootstedelijk maritiem dienstencentrum versterkt.

economische geschiedenis genoemd4. De Val van de Muur en de opkomst
van China, India en Brazilië zijn verklarende factoren voor deze sprong. De
versnelde globalisering is duidelijk waarneembaar in de ontwikkelingen
rond beide mainports—en niet alleen in de toegenomen transportvolumes.
Met name de sterke groei van de wederuitvoer, geholpen door de Europese
integratie, (zie figuur 28 en 29) ten opzichte van de binnenlands
geproduceerde uitvoer geeft aan hoe belangrijk deze activiteit is geworden
voor de Nederlandse economie.

Bij de regionale activiteiten gerelateerd aan een mainport is bij Schiphol
een ontwikkeling waar te nemen waarbij niet-luchtvaartgebonden (nonaviation) activiteiten—zoals shopping, vastgoedontwikkeling,
deelnemingen in andere luchthavens—steeds belangrijker worden in
vergelijking met luchtvaartgebonden activiteiten (aviation): in 2007 was 23
procent van het exploitatieresultaat van Schiphol toe te rekenen aan
aviation en 77 procent aan non-aviation (Commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling Luchthavens, 2009:9).

In feite heeft ons land zich de afgelopen jaren daadwerkelijk tot distributieland ontwikkeld, in plaats van in de eindjaren ‘80/beginjaren ’90 afgaande
op het omvangrijke volume aan wederuitvoer. Zoals reeds gesteld is het
belang van de wederuitvoer inmiddels opgelopen tot 2,9 procent van de
Nederlandse werkgelegenheid (Commissie van Laarhoven, 2008). De aan
wederuitvoer gerelateerde value added logistics en value added services
zijn toegenomen tot een werkgelegenheid van 236 duizend werknemers en
een toegevoegde waarde van 11,5 miljard euro. Dit betekent dat de
potentiële omvang aan toegevoegde waarde van tussen de 18-36 miljard
Euro en een werkgelegenheid tussen de 200-400 duizend arbeidsplaatsen
voor 2015, zoals werd voorzien in een destijds geruchtmakend onderzoek
naar value added logistics van de consultants AT Kearney en Knight
Wendling in 1993 niet heel ver afstaan van deze—door bepaalde critici als
‘Valse verwachtingen’ (Kuipers, 1993) omschreven—projecties.

Sterke versnelling in globalisering: Nederland Distributieland!

Veranderende structuur Nederlandse economie

De veranderingen in de afgelopen decennia zijn de Europese integratie en
de globalisering. De toetreding van 500 miljoen burgers in de wereld tot
een nieuwe middenklasse wordt wel de grootste sprong voorwaarts in de

De veranderde structuur van de Nederlandse economie blijkt uit de toegenomen rol van de wederuitvoer. Dit is nog niet zichtbaar in het overzicht
van belangrijkste sectoren in ons land, waar de toename van de financiële

4

The Economist, 7 november 2009:13.
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Figuur 30: Aandelen van bedrijfstakken in de toegevoegde waarde in de
Nederlandse economie, 1988 versus 2008 (voorlopig), in procenten (CBS)

Figuur 32: DC-vestigingen zijn de afgelopen jaren sterk uitgewaaierd
vanuit de Mainports; toch zijn de mainportregio’s nog goed voor een
aandeel van zo’n 20 procent (bron: Verweij, 2008)
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en zakelijke dienstverlening een belangrijke trend is bij een afname van de
industrie en overheid (figuur 30), maar is wel zichtbaar in een nadere
detaillering van enkele bedrijfstakken—dan valt de sterke toename van de
groothandel op, alsmede van de ICT-sector, uitzendbureaus en juridische
en economische dienstverlening (figuur 31). Wederuitvoer moet dan
worden gekoppeld aan de groothandel. De toename van sectoren als de
vrije tijds- en creatieve industrie zijn niet zichtbaar in de CBS-statistieken,
maar zijn ook niet afzonderlijk onderscheiden door het CBS. De
werkgelegenheidontwikkeling van de creatieve industrie heeft zich de
afgelopen jaren echter sterk ontwikkeld en overtreft de ontwikkeling van de
Nederlandse industrie, zoals duidelijk wordt in paragraaf 3.6.3.
De sterke groei van financiële instellingen in de afgelopen decennia wordt
echter door de gevolgen van de kredietcrisis bedreigd. De ‘Zuidas als
geografisch misverstand’5 wordt nu reeds geroepen en ook het CPB
waarschuwt dat de plannen voor nde Zuidas wel eens te hoog gegrepen
zouden kunnen zijn en dat investeren in woningbouw op de Zuidas meer
kansrijk worden ingeschat6. De opdeling van banken en de meer
bescheiden omvang van de financiële sector zal echter naar verwachting
ook gevolgen hebben voor het gebruik van Schiphol in de toekomst.
Van Logistieke revolutie naar evolutie
In de jaren ’80 was daadwerkelijk sprake van een logistieke revolutie,
waarbij de logistieke functie ontdekt werd als nieuwe bron van efficiency
en effectiviteit. Schaalvoordelen waren daarbij een belangrijk uitgangspunt,
leidend tot de opkomst van het Europese Distributie Centrum. In de

5

B. Knapen: ‘De maat van een land’ NRC Handelsblad, 11 november 2009

6

Trouw, ‘CPB: Ambities voor Zuidas zijn te hoog gegrepen.’, 26 februari 2010.

afgelopen twee decennia is niet zozeer sprake geweest van een revolutie—
ook de RFID-chip heeft deze nog niet veroorzaakt—, maar wel van een
evolutie (figuur 21). Deze evolutie beweegt zich langs twee lijnen (figuur
22). Ten eerste, een sterkere behoefte aan responsiviteit: snel reageren op
veranderende en onvoorspelbare eisen van de consument. Ten tweede:
toenemende behoefte aan geïndividualiseerde producten en diensten: steeds
kleinere marktsegmenten staan centraal. Deze twee aandachtsgebieden
betekenden een uitdaging voor het logistieke systeem op wereldschaal,
omdat de verschuiving naar China als werkplaats van de wereld inhoudt dat
goederen zich steeds langer in containers bevinden en niet altijd geëigend
zijn om via de lucht te vervoeren. Ook hier zijn met de wederuitvoer- en
mainportfunctie samenhangende concepten een antwoord op gebleken,
zoals postponed manufacturing en merge-in-transit—concepten uitgaand
van modularisering en flexibilisering: de combinatie en assemblage van
verschillende onderdelen op een laat moment in de keten. Deze logistieke
evolutie heeft als belangrijk, aan de mainports gerelateerd, effect dat
EDC’s zich sterker oriënteren op markten, waardoor een ontwikkeling naar
regionale DC’s en flexibele logistieke infrastructuren—rapid fulfillment
depots, cross dock centra, etc.—ontstaat, doorgaans op enige afstand van
de mainports gevestigd (figuur 20)—(zie hiervoor bij de bespreking van de
afnemende agglomeratievoordelen rond beide mainports.)
De mainports en directe omgeving blijven echter belangrijke locaties voor
directe buitenlandse investeringen—waarbij de logistieke sector een
belangrijke rol speelt (figuur 32 & 33). Ook uit informatie van het NFIA
aangaande de komst van directe buitenlands investeringen blijkt dat
distributiecentra nog steeds een belangrijke bron van investeringen in ons
land zijn—uiteraard, zoals reeds eerder gesteld, is de industrie naar omvang
van deze investeringen belangrijker—en dat de ‘mainportregio’s in groot
verband’ een substantieel deel van de vestigingen in de afgelopen jaren
naar zich toe wisten te trekken.
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Figuur 33: Aantal bovenregionale locatiebeslissingen per Coropgebied
(inclusief binnenlandse verplaatsingen), 2000-2008. Mainports blijven
belangrijke ontvangstregio’s.

Bron: Stec Groep, 2009.

40

Recentelijk wordt gerelateerd aan de logistieke functie aandacht besteed
aan de ‘regiefunctie’ van het netwerk. De Commissie Van Laarhoven
(2008) ziet de mainports als een ideale locatie van waaruit de coördinatie
van (transport)ketens plaats vindt. In deze ‘regierol van knooppunten’ ziet
de Commissie ook potentie voor zogenaamde ‘Cross Chain Control
Centers’, waarin de gezamenlijke coördinatie en regie van meerdere supply
chains wordt uitgevoerd zodat efficiencyvoordelen ontstaan en nieuwe
diensten kunnen worden aangeboden.
Geopolitieke ontwikkelingen
Hiervoor is reeds gewezen op de versnelde globalisering als belangrijke
geopolitieke ontwikkeling in de afgelopen decennia. Handelsbarrières zijn
verder opgeheven en de opkomst van China, India en Brazilië geven
nieuwe dynamiek aan de wereldhandel. Daarnaast moet uiteraard het
belang van Rusland met zijn omvangrijke gasvoorraden en overige
grondstoffen, alsmede het Midden Oosten worden genoemd. Indirect is hier
sprake van een belangrijke invloed doordat de investeringen in grote
kolencentrales in de Rotterdamse haven op dit moment alles te maken
hebben met energiebeschikbaarheid op de lange termijn.
Waren het ontstaan van Europa 1992 en het opengaan van het IJzeren
Gordijn de gebeurtenissen aan het einde van de jaren ’80, de lange
termijngevolgen van 9/11 en de ontwikkeling van China en India als
werkplaatsen van de wereld zijn de twee structuurbepalende factoren uit de
afgelopen twee decennia—beide van groot belang als structurerende kracht
achter de mainports. Enerzijds is de omvang van de goederen- en
personenstromen sterk toegenomen door de voortgaande dynamiek in de
wereld, anderzijds is de kwetsbaarheid van het systeem gebleken door de
aanslagen op 9/11, leidend tot verscherpte safety & security maatregelen.

Technologische ontwikkelingen
De technologische ontwikkelingen die zich de afgelopen twee decennia
hebben afgespeeld worden gedomineerd door de opkomst van internet. De
consument kan zijn reis thuis boeken en kan zelfs thuis inchecken. Internet
heeft een grote impact op de visibility van internationale goederenlogistiek,
verhoogt de mate van beheersing en is in die zin een doorontwikkeling van
de telematica-infrastructuur uit de jaren ’80 en ‘90. De naar verwachting
aanstaande brede toepassing van de RFID-chip zal deze visibility nog
verder vergroten. Een tweede belangrijke technologische ontwikkeling is
de opkomst van de biobased-economy. Dit betekent met name voor
mainport Rotterdam nieuwe investeringen in de procesindustrie en heeft
een impact op de logistieke functie van de mainport. Andere belangrijke
technologische ontwikkelingen—nanotechnologie, biogenetica—hebben in
de afgelopen decennia nog geen belangrijke impact gehad op de mainports.
Sterke bestuurlijke coördinerende basis: meer transparantie,
draagvlak en aandacht voor lokale versus grensoverschrijdende betrokkenheid
De klassieke driehoeksrelatie tussen mainport-rijksoverheid-home carrier is
de afgelopen decennia onder druk komen te staan doordat de twee
belangrijkste mainportgerelateerde bedrijven zijn overgenomen (KLM en
ECT door respectievelijk Air France en Hutchison Wampoa). Daarnaast is
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam verzelfstandigd en is het
relatieve belang van ‘Brussel’ ten opzichte van ‘Den Haag’ toegenomen
(TNO et al, 2007).
De traditioneel sterke coördinerende basis is daarmee aan erosie
onderhevig. Een belangrijk kenmerk van deze coördinerende basis was een
zekere initiërende rol vanuit de twee driehoeksrelaties rond de beide
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Figuur 34: ‘Leader firms’ in de Rotterdamse haven onderscheiden naar
gecreëerde togevoegde waarde (omvang bol), aantal werknemers en score
op ‘leader firm’ eigenschappen
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mainports. Op dit moment is eerder sprake van een reagerende en
faciliterende rol van de verschillende overheden.
In de plaats van de traditionele coördinerende basis zijn nieuwe verbanden
opgekomen, meer gericht op draagvlak, bestuurlijke transparantie,
afstemming en samenwerken met lokale partijen. Wij constateren dat—in
lijn met de door het rijk nagestreefde liberalisering en deregulering—de
positie van het rijk relatief is afgenomen in de coördinerende basis, ten
gunste van enerzijds decentrale, regionale overheden en anderzijds het
Europese perspectief. Het is vooralsnog de vraag in hoeverre het Europese
perspectief daadwerkelijk het juiste bovenregionale perspectief is, gegeven
de belangrijke strategische rol van beide mainports voor ons land en voor
de nagestreefde meer instrumentele rol. Anderzijds is zeker bij mainport
Rotterdam sprake van een verwevenheid met de haven van Antwerpen in
het verband van de functionele regio ‘Rijn-Schelde Delta’ en hebben beide
havens elkaar onlangs gevonden in een poging tot samenwerking7. Een
nationale coördinerende basis heeft in het verleden veel voor de hand
liggende (grensoverschrijdende) samenwerkingsmogelijkheden in
netwerkverband tegengehouden. De ondertitel van de nieuwe economische
langetermijnvisie op mainport Rotterdam ‘op weg naar een mainport
netwerk Nederland’, is vanuit een breder Europees perspectief op de
mainports dan ook als te beperkt te kenschetsen.
Voor wat betreft de besluitvormingstrajecten rond het tot stand komen van
de Tweede Maasvlakte en omvangrijke LNG-terminals in de Rotterdamse
haven wordt de term ‘best practises’ gebruikt (Feenstra et al, 2009) en ook
voor Schiphol betekenen het tussen luchtvaartpartijen, Rijk, provincie
Noord-Holland en gemeenten Amsterdam, Amstelveen en

7 ‘Havens Rotterdam en Antwerpen gaan meer samenwerken.’ NRC Handelsblad, 15
januari 2010.

Haarlemmermeer gesloten convenant over de omgevingskwaliteit, alsmede
de ‘Tafel van Alders’ nieuwe bestuurlijke verhoudingen uitgaande van
meer decentrale en transparante eigenschappen (Kleyn, 2009).
Aanwezigheid sterke en innovatieve bedrijven in beide
mainports: steeds meer filiaalbedrijven
De aanwezigheid van sterke en innovatieve bedrijven was in de jaren ’80
en ’90 als onlosmakelijk met de mainports verbonden gezien. Daarbij is
overigens sprake van een structureel verschil tussen het concurrentiemodel
dat de twee mainports voeren. Bij mainport Rotterdam is afscheid genomen
van het beperken van de concurrentie in de containeroverslag, zoals dat in
de jaren ’90 nog het geval was (Dijkgraaf et al, 1999). In plaats daarvan
neemt de concurrentie structureel toe door de komst van twee nieuwe en
krachtige partijen op Maasvlakte 2; consortia rond DP World en APMT.
Bij Schiphol ontbreekt overigens een dergelijke situatie doordat Air
France-KLM als home carrier in feite monopolist op deze luchthaven is. In
TNO et al (2007:97) wordt op deze problematiek ingegaan en wordt
geconstateerd dat in het Nederlandse luchtvaartpolitieke beleid het
netwerkbelang een centrale rol heeft gespeeld, soms ten koste van het
mededingingsbelang—wat vervolgens ten koste ging van de
concurrentiegraad op individuele routes. Er wordt geconstateerd dat hierbij
uit twee kwaden moest worden gekozen. Het draagvlak van het KLM
netwerk is wegens de relatief geringe thuismarkt zwak en de meerderheid
van de routes kan alleen met een substantieel aandeel transfer—met
inherent lagere opbrengsten—in de lucht worden gehouden. Daarbij komt
voorts dat op vele intercontinentale routes KLM de enige maatschappij is
die directe verbindingen onderhoud. Zouden mededingingsaspecten de
hoofdrol op Schiphol gaan spelen en slots (of rechten) worden toegekend
aan een concurrerende maatschappij, dan zou het draagvlak onder
verschillende routes verder verzwakken.
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Figuur 36 Concentratie van de vestiging van hoogwaarde maritieme
dienstverlening (links) en van intra-bedrijfsrelaties voor wat betreft
hoogwaardige maritieme dienstverlening (rechts).

Bron: Jacobs (2009).
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Een belangrijk verschil tussen de situatie in de jaren ’80 en de huidige
situatie is dat de twee meest succesvolle bedrijven in de beide mainports
zijn opgegaan in grotere netwerken—KLM in Air France-KLM en daarmee
in de Skyteam-alliantie; een wereldwijde netwerkcarrier. In deze fusie zijn
beide bedrijven in staat gebleken om voor ongeveer een miljard euro aan
synergievoordelen te realiseren, om de landingsrechten van beide partners
intact te laten en om daarmee de connectiviteit van Schiphol sterk te laten
toenemen. De wijze van samengaan van KLM en Air France is dan ook
overgenomen in de recente fusie van British Airways en Iberia8.
Ook ECT is, zoals reeds gesteld, opgegaan in het wereldwijde netwerk van
Hutchison Port Holdings. Beide netwerken zijn voorbeelden van
succesvolle integratie van bedrijven in een breder netwerk. De lezers van
Cargonieuws Asia hebben ECT in de jaren 2006-2009 uitgeroepen tot beste
containerterminal in Europa, daarnaast is ECT één van de meest
winstgevende terminals in het HPH-netwerk, terwijl het voor de opname in
dit netwerk een matige winstgevendheid kende9.
In algemene zin is zijn de gevolgen van een overname van een Nederlands
bedrijf door een buitenlandse moeder niet altijd zo positief als bij KLM en
ECT. Nijdam (2009) heeft onderzoek gedaan naar leader firms. Een
leaderfirm is een bedrijf dat door zijn grootte, marktpositie, kennis en
ondernemerschap het vermogen en de incentive heeft om investeringen te
doen met positieve effecten voor andere bedrijven in een cluster. Leader
firms spelen ook een belangrijke rol in innovatie en de vernieuwing van
een cluster. Een leader firms is daarmee een bedrijf met meerwaarde voor
de clusterregio. Nu kunnen bedrijven in meerdere of mindere mate de
karakteristieke eigenschappen hebben die aan leader firms worden

8

Financial Times, 14/15 november 2009.

9

‘Havenplan geeft Rotterdam tijd’ NRC Handelsblad, 5 oktober 1999.

toegeschreven (figuur 34). Opvallend is echter dat van de case studies die
Nijdam heeft onderzocht, de leader firms die een buitenlandse moeder
hebben lager scoren bij deze karakteristieke eigenschappen dan de
bedrijven die een zelfstandige Nederlandse identiteit hebben (figuur 35).
Dit is een nuancering van de stimulans die uitgaat van de vestiging van
internationale bedrijven en de effecten daarvan op productiviteit en
innovatie. Alhoewel buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland
‘achterlaten’ gemiddeld 17 procent productiever zijn dan Nederlandse
ondernemingen, en een hogere R&D-intensiteit kennen dan Nederlandse
bedrijven (Luchtvaartnota p.21), staan zij blijkbaar meer op zichzelf en
spelen een minder actieve rol in Nederlandse netwerken en clusters.
Meerwaarde mainportcomplex Randstad
Er is in de inleiding van deze paragraaf op gewezen dat de Randstad in
breed verband als één economische topregio steeds meer het uitgangspunt
is gerelateerd aan beide mainports—een regio met een aantal metropolitane
kwaliteiten die wil concurreren met andere topregio’s om het aantrekken
van buitenlandse directe investeringen; hoofdkantoren,
industrievestigingen, logistieke infrastructuur, maar ook om een culturele
infrastructuur die steeds meer een netwerkkarakter aanneemt; denk aan de
diverse Guggenheim (New York, Bilbao, Venetië, Berlijn en binnenkort in
Vilnius en Abu Dhabi) en Hermitage (Sint Petersburg, Kazan, Amsterdam
en Las Vegas) musea.
In paragraaf 2.3 is ingegaan op de meerwaarde van de beide mainports voor
het aantrekken van EDC’s en gerelateerde kantooractiviteiten en dat steeds
meer sprake is van goederen die zowel door de lucht als over zee kunnen
worden vervoerd. Ook voor de hiervoor reeds genoemde hoogwaardige
maritieme diensten en support activiteiten is sprake van een hecht
verbonden netwerk als we kijken naar de intra-bedrijfsrelaties (figuur 36).
Jacobs (2009:40) wijst hier op de historische context. Lang voordat Lloyd’s
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of London zijn deuren opende bestonden assurantiebeurzen in Amsterdam
(1611) en Rotterdam (1635), nauw gerelateerd aan de handelsfunctie van
deze steden. Uitgaande van de sterke intra-bedrijfsrelaties tussen beide
steden is sprake van één complex waartussen stromen van kennis en
transacties plaatsvinden. De historische gegroeide sterke (groot)handelsfunctie van ons land profiteert sterk van de aanwezigheid van beide
mainports.
Duurzaamheid & Innovatie
Naast de hiervoor genoemde thema’s zijn duurzaamheid en innovatie
belangrijke thema’s. Eindjaren ’80 ging het vooral om het beperken van de
hinder gerelateerd aan beide mainports. Deze doelstelling is verbreed tot
het nastreven van duurzame ontwikkeling. Zowel mainport Rotterdam als
Schiphol stellen zich vooruitstrevend op in vergelijking tot andere
mainports en zien duurzaamheid als een pro-actief aandachtspunt, onder
meer blijkend uit het ‘Rotterdam Climate Initiative’ en initiatieven gericht
op transities naar duurzaamheid binnen het chemie- en energiecuster.
Op dit moment is de innovatiedynamiek in mainport Rotterdam beperkt en
vooral gericht op procesinnovatie (Ministerie van EZ, 2009:55). Atzema et
al (2009:39) spreken zelfs van een locked-in situatie: “Ondanks de
ogenschijnlijke ruimtelijke dynamiek is er op het gebied van
samenwerking, leren en innovatie sprake van een lock-in. Er is nauwelijks
sprake van een slimme haven.” Wij onderschrijven deze conclusie wel,
maar achten hem zwaar aangezet en verwijzen naar initiatieven als de
EDBR, het Rotterdam Climate Initiative waar juist wel in netwerkverband
gezocht wordt naar vernieuwing en innovatie (zie bijvoorbeeld Joosten et
al, 2006). Ook het logistieke topinstituut DINALOG geeft relatief veel
aandacht aan vernieuwing in mainport Rotterdam.

Het beleid van de rijksoverheid is er op gericht dit innovatieve vermogen te
laten toenemen door een versterking van de kennisinfrastructuur. Mainport
Rotterdam moet daarmee in lijn worden gebracht met de
innovatiedynamiek van de rest van de Nederlandse economie. De
innovatiedynamiek in de Nederlandse luchtvaartsector is relatief hoog—
met name op het gebied van duurzaamheid (Luchtvaartnota, p.27). Een
belangrijke achtergrond daarbij zijn de strenge eisen van de omgeving aan
de luchtvaart, met name wat betreft geluidsniveau. Duurzaamheid en
innovatie zijn geen specifieke factoren achter de ontwikkeling van beide
mainports; ook andere maatschappelijke en economische activiteiten
moeten aan deze eisen voldoen. Maar juist doordat sprake is van twee
structuurbepalende regionaal-economische clusters is de potentie voor
innovatie en kennistransfer groot.
In dit hoofdstuk zijn de krachten beschreven verantwoordelijk voor de
opkomst van de mainport en is eveneens beschreven hoe deze krachten zich
gedurende de afgelopen twee decennia hebben ontwikkeld. Op hoofdlijnen
zijn deze krachten die verantwoordelijk zijn voor de opkomst van de
mainports alleen maar sterker geworden. Wij sluiten dit hoofdstuk in de
laatste paragraaf af met enkele conclusies over de mainportontwikkeling in
de afgelopen decennia.
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3

MAINPORTS IN 2040

3.1

INLEIDING: WAT KOMT OP DE MAINPORTS AF?
In dit hoofdstuk nemen wij een grote stap in de tijd; wij verplaatsen ons
naar 2040. Het doel van dit hoofdstuk is om een beeld te schetsen van hoe
de mainports over zo’n 30 jaar kunnen functioneren—uitgaande van een
visie over hoe de Nederlandse samenleving en de wereldeconomie er over
dertig jaar uit zullen zien. In de inleiding (hoofdstuk 1) hebben we het al
gehad over de impact van Zwarte Zwanen; de wereldeconomie zal zich niet
geleidelijk ontwikkelen volgens langetermijngroeipaden, maar er zal sprake
zijn van trendbreuken en alomvattende gebeurtenissen die trends laten
versnellen, dan wel ombuigen. Wij hebben dan ook niet de indruk
daadwerkelijk in staat zijn een beeld te schetsen van 2040. Maar wij
kunnen er wel ‘een gooi’ naar doen, onder meer ondersteund door anderen
die wel een min of meer vaststaand beeld van de wereld in 2040 menen te
kunnen geven.
Wij willen deze gooi naar een beeld van 2040 op vier verschillende
manieren uitvoeren. Ten eerste door de reeds bestaande inzichten,
uitgaande van de CPB-langetermijnprognoses, over 2040 te schetsen. Dit is
de ‘cultureel-correcte’ basis die ondermeer gebruikt is voor de in het vorige
hoofdstuk genoemde nota’s van het rijk over de mainports Schiphol en
Rotterdam. Wij presenteren dit beeld in paragraaf 3.2.
Vervolgens presenteren wij in de verdere paragrafen in dit hoofdstuk een
eigen visie over wat op de mainports afkomt in 2040, mede gebaseerd op
twee voor dit project uitgevoerde workshops (zie bijlagen). In paragraaf 3.3
benoemen wij de belangrijkste issues die op de mainports afkomen, in

paragraaf 3.4 geven wij weer hoe de in het vorige hoofdstuk beschreven
krachten achter mainportontwikkeling zich in de komende decennia zullen
ontwikkelen. In paragraaf 3.5 geven wij onze inschatting van issues en
krachten achter mainportontwikkeling op het functioneren van de
mainports in 2040. In paragraaf 3.6 zijn vijf sectoren geselecteerd die in
2040 naar verwachting een relevante rol zullen gaan spelen in de
Nederlandse economie. Het betreft de sectoren:
(a) nieuwe, hoogwaardige, kleinschalige productie,
(b) kennisgeneratie, -toepassing en -overdracht,
(c) creatieve industrie,
(d) energie en
(e) traditionele sectoren ‘heruitgevonden’ (handel, deltatechnologie
en transport & distributie).
De wijze waarop deze sectoren in 2040 functioneren wordt kort
beschreven, alsmede de wisselwerking met beide mainports.
Tenslotte geven wij in paragraaf 3.7 weer wat volgens een groep creatieve
betrokkenen bij beide mainports Zwarte Zwanen zijn die kunnen optreden.
Het is vrijwel zeker dat deze Zwarte Zwanen niet in de vorm zullen
optreden waarin zij tijdens de workshop zijn geformuleerd en het is ook
duidelijk zichtbaar dat de geïnventariseerde Zwarte Zwanen een relatie
hebben met actuele ontwikkelingen zoals die rond de zomer van 2009
speelden. Toch denken wij dat het als gedachteoefening een nuttige rol kan
spelen bij het inleven in de zaken die tot 2040 op de mainports af kunnen
komen.
Bovenstaande paragrafen geven een veelomvattend beeld over wat op beide
mainports en de Nederlandse economie af kan komen in de komende drie
decennia.
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Tabel 6: Enkele kerngegevens weergegeven voor de vier WLO-scenario’s
Global
Economy
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Europe
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Figuur 38: Werkgelegenheid 2040 bedrijfstakken o.b.v. CPB-scenario’s
duizende arbeidsjaren
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3.2

ANALYSE BESTAANDE PROGNOSE- EN SCENARIOSTUDIES

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de Nederlandse economie er naar
verwachting in 2040 voor staat en wat langetermijnverwachtingen zijn voor
beide mainports—uitgaande van bestaande inzichten. In deze paragraaf
volgen wij de traditionele wijze van beschrijving van de economische
structuur, ontleend aan de diverse CPB-studies, waarbij ‘klassieke’
bedrijfstakken worden gehanteerd in plaats van meer hedendaagse sectoren
zoals ‘toerisme’, vrijetijdseconomie, of ‘creatieve industrie’. De hantering
van dergelijke klassieke structuren voor de Nederlandse economie in 2040
is één van de bezwaren die tegen de bestaande CPB-werkwijze kan worden
ingebracht.
De belangrijkste achterliggende grootheden die de omvang en structuur van
de Nederlandse economie op de lange termijn bepalen zijn (a) de
toekomstige bevolkingsstructuur, (b) de productiviteitsgroei en
sectorstructuur en (c) energiedragers en energieprijzen (d) de
goederenmobiliteit.
Toekomstige bevolkingsstructuur: vergrijzing
Een recente studie van de Verenigde Naties geeft aan dat het aantal
senioren boven de 65 in de wereld tot 2040 verdubbelt; tot ongeveer 1,3
miljard. Het aandeel senioren in Nederland (voor het middenscenario) stijgt
naar verwachting van 15% in 2010 tot 26% in 2040 (UN, 2008). Voor de
Nederlandse economie voorspellen ook de WLO-scenario’s dat de
bevolking vergrijst met als dominante gevolgen een daling van het
arbeidsaanbod, van de werkgelegenheid en van de ruimtevraag na 2020.
Hierbij kunnen langdurige overgangsproblemen ontstaan, zoals leegstand
en verloedering. Aan de andere kant kan een stijgend inkomen per hoofd en
een dalende druk op collectieve goederen als milieu, veiligheid en
landschap, de welvaart verhogen (CPB, 2006).

Immigratie is in de context van vergrijzing een belangrijke factor, want
immigratie kan de bevolking verjongen en arbeidsaanbod en -vraag
verhogen. Gezien de lange voorbereidingstijd en levensduur van
investeringen in infrastructuur en bedrijventerreinen, is vergrijzing ook hier
een belangrijke factor. Door de omslag van bevolkingsgroei naar krimp
bestaat het risico dat toekomstige investeringen in infrastructuur al snel
onrendabel worden en onnodig beslag leggen op natuur en landschap (CPB,
2006). Vergrijzing kan dan ook een belangrijke trendbreuk voor
toekomstige economische en productiviteitsgroei betekenen.
Productiviteitgroei en sectorstructuur
De verwachte productiviteitsgroei bepaalt in combinatie met kenmerken
van de vraag de toekomstige omvang en structuur van de Nederlandse
economie wat betreft toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De
toegevoegde waarde stijgt in alle scenario’s van het CPB naar 2040 (figuur
37). De grootste groeisectoren zijn hierbij de commerciële dienstverlening,
de gezondheids- en welzijnszorg en—afhankelijk van het scenario—de
industrie of overheid. Deze groeiverwachtingen hebben echter
verschillende effecten op de werkgelegenheid van de sectoren. De
dienstverlening, gezondheidszorg en overheid concurreren minder
internationaal en kunnen minder goed geautomatiseerd worden. De
verwachte productiviteitsgroei is dan ook lager in deze sectoren met als
gevolg dat de aandeel van werkgelegenheid in deze sectoren stijgt (figuur
38) (Huizinga & Smid, 2004 &2005).

49

Figuur 39: Ontwikkelingen in de olieprijs volgens CBS-scenario’s naar
2040

Figuur 40: Ontwikkelingen in de goederenmobiliteit volgens CPBscenario’s naar 2040

Bron: CPB (2006)

Bron: CPB (2006)
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Energiedragers en energieprijzen
De energieprijs is van groot belang voor het niveau van economische
activiteit maar heeft ook invloed op de economische structuur. Een hoge
energieprijs betekent dat energie-intensieve producten relatief duurder
worden (goederen, materialen) ten opzichte van energie-extensieve
producten (dienstverlening). Verder is energie-intensieve productie bij een
hoge energieprijs naar energieproducerende en opkomende economieën
verplaatst (Van der Zee & Brandes, 2007). Met stijgende energieprijzen zal
deze structuurverandering versnellen.
Interessant in deze context zijn de aannames voor de energieprijsontwikkeling van het CPB, welke de WLO-scenario’s onderbouwen. In
deze aannames is een olieprijs tussen de 20 en 30 US dollar (prijspeil 2000)
de verwachting voor de lange termijn in de verschillende scenario’s (figuur
37). Daarnaast speelt een scenario met een hoge olieprijs van zo’n 40 US
dollar. Met sterk fluctuerende energieprijzen in de laatste jaren, een
voorspelde ‘oil-peak’ in 2012 (ECN, 2005) en olieprijzen rond de 80 US
dollar in tijden van economische recessie, vormen deze aannamen de
grootse onzekerheidsfactor voor verwachtingen van de toekomstige
ontwikkeling van de economische structuur in ons land. Voor de twee
mainports is de energieprijs van groot belang. Luchtverkeer is het meest
gevoelig voor economische groei en brandstofprijzen, terwijl qua gewicht
meer dan de helft van de goederenoverslag van de Rotterdamse haven
energiegoederen zijn (Havenbedrijf Rotterdam, 2009).
Goederenmobiliteit
De Goederenmobiliteit in Nederland zal volgens drie van de vier CPBscenario’s fors toenemen. Het scenario ‘Regional Communities’ beschrijft
als uitzondering een dalende goederenmobiliteit na 2020 vanwege een
krimpende bevolking, beperkte Europese integratie en lage economische

groei (figuur 40). Goederenmobiliteit is vooral afhankelijk van
internationale handel waar containeroverslag een sterke rol speelt. Zoals
eerder gesteld is het belangrijk deze verwachtingen in het licht van
stijgende energieprijzen te zien Verder is het de vraag of de fysieke
infrastructuur de forse groei in goederenmobiliteit zoals in de ‘Global
economy’ scenario voorspeld kan accommoderen.
3.2.1

‘Bestaande’ visie op Mainport Rotterdam in 2040

Analoog aan de bovengenoemde ontwikkeling van goederenmobiliteit
(figuur 40) wordt ook een flinke groei verwacht van de overslag in
Nederlandse zeehavens (figuur 41). Tot 2040 kunnen de zeehavens een
(ruime) verdubbeling van de totale internationale goederenstromen
verwachten en een verviervoudiging in het containervervoer (Structuurvisie
Randstad, 2008). Verwacht wordt dat de groei met name plaats vindt in de
containeroverslag. De haven van Rotterdam is daarbij tot nu toe veruit de
dominante doorvoerhaven naar waarde, tonnage en containers (TNO,
2003). Om de verwachte groei aan te kunnen, is voldoende
vestigingsruimte nodig, die volgens de economische visie mainport
Rotterdam met de Tweede Maasvlakte beschikbaar wordt gesteld. Maar
voor bepaalde activiteiten zoals ‘shortsea’, fruitterminals en chemie blijft
geschikte ruimte schaars (EZ, 2009). Verder blijken de aannamen zelfs
voor het laagste scenario zeer positief, waar een stijgende
containeroverslag—ondanks een krimpende bevolking na 2020—voorspeld
is (figuur 42). Het is de vraag of deze geëxtrapoleerde groei van de
containeroverslag realistisch is bij het optreden van schokken en Zwarte
Zwanen.
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Figuur 41: Ontwikkelingen in de overslag van de Nederlandse zeehavens
volgens CPB-scenario’s naar 2040.

Figuur 42: Ontwikkelingen in de containeroverslag van de Nederlandse
zeehavens volgens CPB-scenario’s naar 2040.

Bron: CPB (2006)

Bron: CPB (2006)

52

De economische langetermijnvisie op mainport Rotterdam (Ministerie van
EZ, 2009) gebruikt bovengenoemde WLO-scenario’s als vertrekpunt voor
een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst. Zo wordt
mainport Rotterdam als speerpunt van een Nederlands Havennetwerk
gezien. De groei van de mondiale goederenstromen en toenemende
Europese concurrentie—niet alleen van de Hamburg-Le Havre range maar
ook van Zuid-Europa en de Zwarte Zee—eist een hoge kwaliteit van dit
netwerk (scope effecten). Bovendien is de ruimtedruk op mainport
Rotterdam via samenwerking met andere Nederlandse zeehavens en
achterlandknooppunten—containertransferia, extended gates, inland
terminals—in een Mainport Netwerk Nederland te spreiden. Dit creëert
naast efficiënter ruimtegebruik en grotere milieuefficiency, specialisatie
tussen zeehavens met positieve schaal- en combinatievoordelen en voorts
complementariteit in de service aan klanten.
Deze netwerkeffecten zijn cruciaal in de toekomst waar logistieke ketens in
plaats van individuele bedrijven met elkaar concurreren. De ontwikkeling
naar een markt waar betrouwbaarheid, snelheid, frequentie en responsiviteit
doorslaggevende concurrentievoordelen zijn kan ook leiden tot een
ketenomkering. Dit betekent een mogelijke verschuiving langs
achterlandverbindingen met de klant. Hoge netwerkkwaliteit en een
aantrekkelijk vestigingsklimaat vormen volgens de langetermijnvisie de
basis voor concurrentievoordelen van de toekomst. Om deze
netwerkkwaliteit te bereiken is een goede samenwerking met de omgeving
en stakeholders van hoog belang (regie en kennis). Ook moet de
intermodale kwaliteit—weg, rail en binnenvaart—verbeterd worden om
met andere Europese havens in overlappende catchment areas te kunnen
concurreren. Door dalende transportkosten wordt het catchment area steeds
groter—maar dat geldt ook voor concurrenten van mainport Rotterdam.
De chemie- en energieclusters blijven volgens de langetermijnvisie
cruciaal. Zo wordt de mainport Rotterdam als een energiehub met

verschillende netwerkfuncties gezien, als: (a) overslaghub voor LNG, (b)
gasrotonde van Europa, (c) afvangen en opslaan van CO2 en (d) als
biomassahub. In paragraaf 3.6.5 gaan wij nader op de energieproblematiek
in. Milieu- en klimaatdoelstellingen eisen hier een transitie die vooral meer
opleidingen en nieuwe kennis vraagt (Ministerie van EZ, 2009).
In dezelfde mainportvisie wordt duurzaamheid als belangrijk
beleidskenmerk genoemd. Volumegroei van de mainport moet niet ten
koste van de klimaatdoelstellingen gaan. Deze doelstellingen eisen voor
Rotterdam in 2025 een halvering van de CO2-uitstoot in vergelijking met
1990. Het Rotterdam Climate Initiative (RCI) is opgericht om deze
doelstelling te bereiken (RCI, 2009). Het grootste deel van de nagestreefde
reductie—zo’n tweederde van het totaal—moet bereikt worden met afvang
en opslag van CO2. Maar de hierbij gebruikte CCS-technologie is nog niet
commercieel toegepast; dat betekent een grote onzekerheid ten aanzien van
de haalbaarheid van deze doelstelling. Dit spanningsveld tussen groei en
duurzaamheid is nog door geen toekomstvisie helder opgelost.
Samenvattend: in extenso worden geen radicale veranderingen tot 2040
verwacht in de bestaande langetermijnscenario’s voor mainport Rotterdam.
Er is sprake van enkele verschuivingen: (a) de natte massagoedoverslag
wordt aangevuld met biobrandstoffen en LNG, (b) er worden nieuwe
energiecentrales gebouwd (vooral kolen en gas) en (c) er worden meer
containers vervoerd. In de langetermijnvisie ontbreken ideeën over de
ontwikkeling van de mainport als ‘Maritime Services Provider’ en
vestigingsplaats voor hoogwaardige dienstverlening. In ieder geval heeft dit
in het huidige denken geen prioriteit. Verder moet men constateren dat
sterk vanuit huidige kennis en belangen wordt gedacht en dat echte
trendbreuken of Zwarte Zwanen moeilijk te vinden zijn.
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Tabel 7: Toekomstbeelden Mainport Schiphol voor 2020.

Tabel 9: Bruto effecten in Nederland en de Noordvleugel voor 2020

Bron: Veldhuis et al, 2006.
Tabel 8: Geschatte marktvraag in relatie tot de beschikbare capaciteit op
Schiphol in WLO-scenario’s en het Alders-accoord in aantal
vliegbewegingen (Bron: Luchtvaartnota).

Bron: Veldhuis et al, 2006
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3.2.2 ‘Bestaande’ visie op mainport Schiphol in 2040
De verschillende scenariostudies voor de mainport Schiphol verwachten op
basis van een sterk groeiende wereldeconomie een fors stijgende vraag naar
vluchten (Veldhuis et al. (2006), TNO et al (2006), CPB (2006)). De studie
‘Economische effecten Schiphol’ (Veldhuis et al., 2006, zie tabel 7) gaat
bijvoorbeeld bij een autonome ontwikkeling van Schiphol in 2020 uit van
jaarlijks 722.000 vliegtuigbewegingen met 84 miljoen passagiers waarvan
27 miljoen intercontinentaal. De verwachte autonome groei van de vraag
houdt echter geen rekening met capaciteitsgrenzen. De verschillende
scenario’s van de studie laten dan ook zien wat een restrictieve groei voor
Schiphol en de alternatief luchthaven Lelystad kan betekenen (tabel 7).
De voorgenomen selectieve groei op Schiphol is om politieke redenen
gewenst. Zo heeft het Kabinet op basis van het Aldersadvies tot 2020
gekozen om een volumeplafond in te stellen op Schiphol voor maximaal
510.000 vliegtuigbewegingen (Luchtvaartnota, 2009 (tabel 8)). Dit leidt tot
een verwacht capaciteitsgat van 70.000 vluchten dat zou kunnen worden
opgevangen door netwerkpartners Lelystad en Eindhoven bij een selectieve
ontwikkeling van Schiphol. Deze restrictieve groei zou in de toekomst door
nog sterkere (prijs)prikkels voor de sector begeleid worden, om prestaties
op het gebied van milieu, klimaat en veiligheid te verbeteren. De gewenste
selectieve groei op Schiphol heeft grote gevolgen voor de luchtvaartsector
en economie van de Noordvleugel (Veldhuis et al., 2006)—zie daarvoor de
effecten van het scenario ‘Geluidrestrictief’ in vergelijking met autonome
ontwikkeling (tabel 9). Hierbij wordt de mainportstrategie onderdeel van de
metropolitane strategie (zie REVS 2009-2030, Bestuursforum Schiphol).
Een belangrijk onderdeel daarvan is het sturen op succesvolle
internationale clusters.
De scenariostudies in het algemeen moeten met de nodige voorzichtigheid
worden geïnterpreteerd, zoals de huidige economische crisis ook weer laat
zien. Een aantal onzekerheden heeft namelijk invloed op de verwachte

groei. Zo is er in toenemende mate concurrentie tussen luchtvaartallianties
en hub-luchthavens. De ontwikkeling van Schiphol is dan ook afhankelijk
van de home carrier Air France-KLM. Verder is de marktvraag onzeker
met een steeds groter aantal wereldwijd concurrerende regio’s voor
bedrijfsvestigingen en toeristen. Ook de demografische ontwikkeling met
meer en meer ouderen is een onzekerheid (Luchtvaartnota, 2009).
De energieprijs—en daaraan gerelateerd de CO2-prijs—zijn de grootste
onzekere factoren voor toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart.
Klimaatverandering en gerelateerde beleidskeuzes hebben een sterke
invloed op deze onzekerheid. De luchtvaart produceert wereldwijd 2
procent van de totale ‘man-made’ CO2-emissies, waarvan 1,7 procent van
de civiele en 0,3 procent van de militaire luchtvaart zijn (Acare, 2008). De
absolute groei van uitstoot van broeikasgassen op Schiphol en
Schiphol/Nederland stijgt door de flinke groei van luchtverkeer. Anderzijds
daalt de uitstoot per passagierkilometer door nieuwe technologieën (TNO,
et al 2007). Klimaatdoelstellingen eisen een reductie in CO2-uitstoot. De
ambitie van het Kabinet is dan ook via de EU een mondiaal
emissiehandelssysteem in te voeren voor de luchtvaartsector na 2012
(Luchtvaartnota, 2009). Voor de luchtvaart en Schiphol zou een hogere
energie- en/of CO2-prijs een reducerend effect op de vraag hebben.
Samenvattend: ook voor Schiphol zijn geen grote veranderingen naar 2040
te verwachten in bestaande toekomstscenario’s. Schiphol groeit door, maar
selectief met regionale luchthavens als netwerkpartners. Ook is in de lange
termijn visies geen sprake van mogelijke hoge energieprijzen en de invloed
op wereldhandel en vraag naar luchtvervoer. Echter; inkomensontwikkeling en energieprijzen bepalen de toekomstige vraag naar
luchtvervoer—twee factoren die in de huidige crisis en in toekomstige
structuurveranderingen met grote onzekerheden omgeven zijn. Verder blijft
het hub-en-spoke systeem het dominante denkkader, wat een regionale
spreiding van luchtvervoer binnen Nederland moeilijk voorstelbaar maakt.
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Figuur 43: Issues van belang voor de toekomstige ontwikkeling voor
mainport Schiphol en Rotterdam, gegroepeerd naar thema en impact op de
mainports; hoe groter de bol, hoe groter de mate van waarschijnlijkheid van
de ontwikkeling.
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3.3

ISSUES EN ONTWIKKELINGEN MAINPORTS 2040
“Wat zijn de belangrijkste issues en ontwikkelingen tussen nu en 2040 die
op de beide mainports afkomen? Wat is de impact van deze issues en
ontwikkelingen en wat betekenen zij concreet voor het functioneren van
beide mainports?” Dit was de vraagstelling in een workshop die de leden
van het onderzoeksteam van Eramus Universiteit Rotterdam en TNO
hebben gehouden in juni 2009. Het doel van de workshop was drieledig. (a)
Om inzicht te genereren in de belangrijkste issues die op beide mainports
afkomen, (b) om de achtergronden van lange termijnontwikkelingen—
zoals onder meer door het CPB in haar lange termijnscenario’s verwoord—
te beoordelen tegen het licht van recente ontwikkelingen; waarbij uiteraard
met name de gevolgen van de kredietcrisis meespelen en om (c) enkele
mainportspecifieke ontwikkelingen te identificeren. Vervolgens zijn deze
ontwikkelingen in een—door leden van het onderzoeksteam ingevulde—
enquête op hun impact op beide mainports beoordeeld: in hoeverre is
sprake van een daadwerkelijke en omvangrijke impact? De ontwikkelingen
die op beide mainports afkomen zijn in negen thema’s gegroepeerd (zie
figuren 43 en 44):
(a) issues in het transportsysteem,
(b) nieuwe gereedschappen of ‘tools’ en nieuwe technologie,
(c) ontwikkelingen gerelateerd aan groei en globalisering,
(d) ontwikkelingen gerelateerd aan toenemende schaarste op de wereld,
(e) demografische ontwikkelingen,
(f) bestuurlijke ontwikkelingen,
(g) omgevingsontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen,
(h) belangrijke transities en:
(i) milieu- en duurzaamheidontwikkelingen.
De ontwikkelingen zijn in bijlage 1 beschreven. Als de ontwikkelingen op
hun impact worden bekeken en gegroepeerd komen vijf belangrijke trends

op de mainports Rotterdam en Schiphol af. Dit zijn ontwikkelingen
waarvan de experts van Erasmus Universiteit en TNO aangegeven dat het
optreden niet alleen een grote impact op beide mainports heeft, maar ook
relatief waarschijnlijk is (zie figuur 43 en 44). Het betreft:
(a) globalisering zet door: tot 2040 drie miljard nieuwe consumenten
vooral in Azië.
(b) Vergrijzing en ontvolking in Europa: aandeel Europa in
werelddynamiek neemt af.
(c) Kennis- en kenniswerkers: productiefactor van de toekomst.
(d) Kwaliteitsbewustzijn in alle facetten uitgangspunt samenleving en
bedrijfsleven.
(e) Energie- en duurzaamheidtransities hebben grote impact.
Wij geven hieronder kort weer wat de belangrijkste achtergronden zijn van
deze ontwikkelingen.
1. Globalisering zet door: tot 2040 drie miljard nieuwe
consumenten vooral in Azië
De belangrijkste lange termijnontwikkeling die op de beide mainports
afkomt heeft te maken met de voortgaande globalisering en groei in de
wereld: een groei die met name in Azië plaats vindt, maar leidt tot een
wereldeconomie die in 2040 meer in evenwicht is—wat betekent dat
omvangrijke handelsstromen optreden gebaseerd op de comparatieve
voordelen van de verschillende landen en regio’s. De eenzijdige nadruk op
Azië als werkplaats van de wereld heeft plaatsgemaakt voor een meer
evenwichtige verdeling van productiecapaciteit over de wereld. Voorts
wordt verwacht dat de voortgaande globalisering gepaard gaat met een
sterke toename van wereldwijde, hoogwaardige arbeidsmigratie en met een
voortgaande verstedelijking.
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Figuur 44: Issues van belang voor de toekomstige ontwikkeling voor
mainport Schiphol en Rotterdam, gegroepeerd naar thema en impact op de
mainports; hoe groter de bol, hoe groter de mate van waarschijnlijkheid van
de ontwikkeling.
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2. Vergrijzing en ontvolking in Europa: aandeel in
werelddynamiek neemt af
Ook demografische ontwikkelingen in Europa hebben een grote impact op
het functioneren van beide mainports: de bevolkingsgroei in Europa neemt
af—met een negatieve impact op de vervoerde volumina in beide
mainports.
3. Kennis- en kenniswerkers: productiefactor van de toekomst
De zich ontwikkelende kenniseconomie in de wereld levert een grote vraag
naar hoogwaardige arbeid op—met een sterke impact op het volume
passagiers op Schiphol. Werken, denken en communiceren vindt veel meer
vanuit een wereldwijd perspectief plaats. Arbeidsmarkten, kennisnetwerken
en entertainment- en communicatienetwerken functioneren in 2040 op
wereldschaal. De aarde is over dertig jaar daadwerkelijk ‘plat’ wat betreft
culturele globalisering.
Door te verwachten schaarste aan voedingsmiddelen wereldwijd en door de
toenemende eisen van consumenten aan veilige voedselketens
(“voedselveiligheid”) neemt het belang van kennisintensieve toepassingen
op het gebied van voedingsmiddelen en landbouw sterk toe.
De Nederlandse economie blijft gekenmerkt worden door een sterke
aandacht voor logistiek; vooral hoogwaardige, kennisintensieve en
duurzame logistiek met nauwe relaties tussen ICT-, financiële en juridische
partijen. In 2040 lopen veel goederenstromen niet meer fysiek door ons
land, maar is de regierol wel stevig in de nationale ketenregiecentra
verankerd. De productie van topopleidingen op een aantal belangrijke
thema’s—urban flood management, duurzame & kennisintensieve
logistiek, waterbouw en watertechnologie—wordt steeds belangrijker. Niet
alleen als bron om in een aantal sectoren voorop te blijven lopen, maar ook
als exportproduct.

4. Kwaliteitsbewustzijn in alle facetten uitgangspunt
Mondige burgers hebben een hoog kwaliteitsbewustzijn. In 2040 wordt
veel meer aandacht geschonken aan kwaliteit in al zijn
verschijningsvormen—en in het bijzonder de kwaliteit van de leefomgeving. Dit resulteert enerzijds in hogere milieueisen, strakkere normen,
minder tolerantie voor vervuilende processen en verstorende
gebeurtenissen—zeer belangrijk in relatie tot transportstromen (meer
selectiviteit). Anderzijds hebben deze kwaliteitseisen ook betrekking op de
logistiek: het snel, betrouwbaar en flexibel inspelen op de steeds meer
individuele eisen van consumenten (zie figuur 21 en 22).
5. Energie- en duurzaamheidtransities hebben grote impact.
Transities naar nieuwe vormen van energie en duurzaamheid zijn
belangrijke uitgangspunten voor de wereld in 2040 en hebben een grote
impact op beide mainports—de impact van energietransities is relatief van
groter belang voor mainport Rotterdam als energie-hub.
Relatie 5 trends met ontwikkelingen en trends in
Luchtvaartnota en Economische visie mainport Rotterdam
Hoe verhouden deze vijf trends zich tot de ontwikkelingen die in de
Luchtvaartnota, respectievelijk de lange termijnvisie mainport Rotterdam
zijn genoemd?
In de Luchtvaartnota wordt (a) veel aandacht gegeven aan de economische
crisis, (b) gesignaleerd dat klimaat een steeds belangrijker issue wordt, (c)
de voortgezette liberalisering genoemd, leidend tot (d) verdergaande
consolidatie in de luchtvaart en (e) toenemende concurrentie tussen
luchtvaartallianties en hub-allianties, en wordt tenslotte gewezen op (f) een
onzekere marktvraag. De meeste van deze ontwikkelingen zijn ook in de
figuren 43 en 44 genoemd, of worden hierna behandeld bij de gevolgen van
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de ontwikkelingen voor de mainports. Er zijn twee aandachtspunten: ten
eerste, de lange termijneffecten van de huidige economische crisis en ten
tweede, de voortgezette liberalisering—waarvan in dit onderzoek juist
wordt verwacht dat liberalisering en marktwerking minder sterk zullen
optreden. Dit is belangrijk, omdat de liberalisering een belangrijke factor is
in de verdergaande consolidatie en de toenemende concurrentie.
De ‘Economische visie op de langetermijnontwikkeling van Mainport
Rotterdam’ ziet als urgente ontwikkelingen die het nodig maken de
economische visie te formuleren: (a) mondialisering, (b) toenemende
Europese concurrentie, (c) logistieke ketenontwikkelingen, (d)
ontwikkelingen in de chemie- en energiesector en (e) klimaatadaptatie.
De toenemende Europese concurrentie rond mainport Rotterdam is in de
workshop voor dit onderzoek uitgevoerd niet als issue genoemd. Daarnaast
is niet nadrukkelijk ingegaan op logistieke ketenontwikkelingen—deze
ontwikkelingen zijn wel genoemd (zie bijvoorbeeld Co-operatieve
systemen (4C)—figuur 43) maar de impact en mate van waarschijnlijkheid
scoorden relatief laag.
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3.4

ONTWIKKELING KRACHTEN MAINPORTONTWIKKELING 2009-2040

Krachten achter mainports blijven zich sterk manifesteren
In deze paragraaf kijken wij naar de toekomstige impact van de krachten
die eindjaren ’80 verantwoordelijk zijn geweest voor de opkomst van de
mainports; krachten die zich in de periode 1988-2008 verder hebben
ontwikkeld waardoor de relatie tussen de mainports en de structuur van de
Nederlandse economie is versterkt. Alhoewel wij op onderdelen andere
nuances waarnemen, achten wij de mainports van groot belang voor de
Nederlandse economie in de toekomst. Dit blijkt uit het feit dat de meeste
krachten achter mainportontwikkeling op pijl blijven—zoals samenvattend
in tabel 10 op de volgende bladzijde te zien is. Wij bespreken hieronder
wat onze verwachtingen zijn per onderscheiden kracht.
Agglomeratievoordelen: profiteren van aangepast groeimodel
Het optreden van agglomeratienadelen komt de komende decennia tot
stilstand doordat sprake is van een ander, selectief groeimodel voor de
mainports samenhangend met sterke netwerkvorming en een versterking
van stedelijke mainportfuncties door dienstverlening en regie. Hierdoor
worden veel agglomeratienadelen naar verwachting weer omgebogen in
voordelen. Daar zijn vier belangrijke mechanismen voor verantwoordelijk.
Ten eerste de daadwerkelijke implementatie van het begrip ‘selectieve
groei’ voor de verdere ontwikkeling van mainport Schiphol—maar ook
voor mainport Rotterdam. De toekomstige ontwikkeling van Schiphol is
vooral gericht op het faciliteren van zijn functie voor belangrijke sectoren
in de Randstad en veel minder voor het faciliteren van grote stromen—
bijvoorbeeld van grote transferstromen low-budget toeristen. Ook voor
mainport Rotterdam zal een selectieve groeistrategie zijn geïmplementeerd

om doelen gerelateerd aan het kwaliteitsimago en aan een vooruitstrevende
klimaatneutrale haven te kunnen realiseren.
Ten tweede door de netwerkstrategie van beide mainports gericht op
decentralisatie van activiteiten. Deze strategie is relevant voor Schiphol
door de opkomst van krachtige regionale luchthavens, voor Rotterdam door
concepten als ‘extended gates’ en containertransferia, de ‘industrialisering’
van de binnenvaart (paragraaf 3.5) en de ontwikkeling door belangrijke
reders die overgaan van een pull- naar een pushstrategie, waarbij containers
zo snel mogelijk vanuit de havens richting achterland worden ‘gepushed’.
Ten derde door het sterk gegroeide kwaliteitsbewustzijn in de Nederlandse
samenleving, waarbij dwang en beperken van keuzevrijheid relatief van
groter belang zijn geworden—illustratief daarbij is de huidige praktijk in
mainport Rotterdam, waarbij de vrije verladerskeuze wat betreft afvoer van
containers van de Tweede Maasvlakte is ingeperkt en waarbij de
Maasvlakte is omgetoverd tot een milieuzone met geen toegang voor
voertuigen met vervuilende motoren.
Daarbij komt—ten vierde—bij dat voor het genereren van
agglomeratievoordelen in beide mainports meer wordt gekeken naar het
aansluiten van activiteiten op—sterke—grootstedelijke kwaliteiten, zoals
kantoorontwikkeling gerelateerd aan hoogwaardige maritieme
dienstverlening, dan aan de facilitering van fysieke activiteiten.
Economies of scale/scope blijven belangrijk voor de mainports.
Nog steeds zijn beide mainports succesvol in het faciliteren van
omvangrijke stromen goederen en passagiers op een hoogwaardige en
relatief duurzame wijze. In aanvulling ontwikkelen zich economies of
scope-operaties, waarbij de mainports zich zullen gaan richten op verdere
servicedifferentiatie van de dienstverlening aan sterke marktniches, zoals
hoogwaardig, gespecialiseerd of duurzaam transport.
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Tabel 10: Toekomstige ontwikkeling ‘Krachten achter
mainportontwikkeling’, 2009-2040.
Krachten

Impact
2009

Impact
2040

Verklaring eventuele aanpassingen

Agglomeratievoordelen

+/++

++

Agglomeratienadelen verminderd door selectieve groei en nieuwe ruimtelijke
concepten containersector.

Economies of
scale/scope

++

++

Nog steeds drijvende krachten achter functioneren Mainports; economies of
scope relatief meer belangrijk.

Voor- en achterwaartse
effecten

++

++

Impact Mainports in Nederlandse economie nog steeds groot; procesindustrie
en Randstad-economie leidend.

Internationalisering/
globalisering

++

++

Globalisering sterke motor—economische groei wereldwijd meer in evenwicht,
wederuitvoer gericht op export vanuit Europa.

Veranderende structuur
Nederlandse economie

++

++

Wederuitvoer nog steeds van belang maar groei gepasseerd, hoogwaardige
industrie, creatieve sector en kenniseconomie belangrijke motoren. Chemie en
energiesector.

Logistieke revolutie

+/++

+/++

Lokale productie meer van belang, grootschalige toepassing intelligentie over
ketens heen, toegenomen visibility en planbaarheid.

Geopolitieke
veranderingen

++

++

Belang China, Rusland, structuurveranderingen crisis.

Technologische
ontwikkelingen

++

++

Nanotechnologie, life sciences, industrial biotech, Urban Flood Management:
technologische ontwikkelingen blijven een belangrijke motor.

Sterke coördinerende
basis

+/++

++

EU belangrijker, cultuurverandering Rijksoverheid, draagvlak, transparantie

Aanwezigheid
KLM/ECT

++

+

Steeds minder onderscheidend vermogen van de aanwezigheid van specifieke
bedrijven doordat global players in alle havens belangrijke activiteiten hebben.

Meerwaarde twee
mainports

++

+/++

Doordat groei wederuitvoer afneemt en zich een zekere specialisatie aandient is
de meerwaarde van twee mainports relatief geringer. Structurerende effecten
HSL.

Duurzame ontwikkeling
& innovatie

+

++

Duurzame ontwikkeling en innovatie worden sleutelbegrippen, in toenemende
mate innovatie met als doel duurzame ontwikkeling. Dit wordt een zeer
belangrijke structurerende kracht in de ontwikkeling van de mainport.
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Voor- en achterwaartse effecten blijven kracht van belang voor
het functioneren van de mainports.
Bij de voor- en achterwaartse effecten samenhangend met de mainports is
overigens wel sprake van differentiatie voor beide mainports. Allereerst
wat betreft voorwaartse relaties. Schiphol zal belangrijker worden voor
vragende partijen in de Randstad naar zakelijke luchtvaartdiensten, zal
voorts belangrijker worden voor luchtvracht gerelateerd aan bedrijvigheid
gefocust op hoogwaardige, kennisintensieve technologie en de vraag van
de creatieve—met name mode—industrie en kennissector. De haven van
Rotterdam is belangrijk gebleven als vestigingsplaats voor de
procesindustrie, die zich ook in hoogwaardige richting heeft ontwikkeld.
Beide mainports spelen nog steeds een belangrijke rol voor de
wederuitvoer (zie verder bij ‘globalisering’). Wat betreft achterwaartse
relaties—toeleveringen aan de mainportsectoren —zijn vooral advanced
producer services en support activiteiten in belang toegenomen door
gerichte en daardoor succesvolle investeringen. Wij verwachten daarmee
dat het belang van de mainports op peil is gebleven. Echter: de rol van
motorfunctie is overgenomen door de genoemde sectoren zelf; de
mainports spelen meer een faciliterende rol voor sterke sectoren in de
Randstad in breed verband.
Globalisering sterke factor in de ontwikkeling mainports 2040.
De voortgaande, sterke dynamiek in Azië blijft een belangrijke motor voor
het functioneren van de mainports. Wij verwachten dat ons land ook in de
komende decennia een belangrijke bron voor buitenlandse directe
investeringen zal zijn. Daarnaast verwachten wij een wereldeconomie die
in 2040 meer in evenwicht is en waar niet meer sprake is van ‘China als
werkplaats van de wereld’, maar waarbij de belangrijke regio’s in de
wereld zich op een evenwichtige wijze hebben ontwikkeld. Het resultaat
hiervan blijft een sterke wereldhandel; echter met andere karakteristieken.

De wederuitvoer zal zich daarbij op meer evenwichtige wijze manifesteren,
waarbij ook goederenstromen vanuit Europa in distributiecentra zullen
worden behandeld—vergelijk dit met de rol die centra als Singapore en
Hong Kong in de afgelopen decennia hebben gespeeld voor Aziatische
exporteurs. De omvang van de wederuitvoer zal zich echter stabiliseren of
licht afnemen door een sterkere nadruk op ‘lokale productie’ concepten.
Structuur Nederlandse economie 2040: relatie met mainports
‘Dominante activiteiten in de Nederlandse economie’ van 2040 hebben een
sterke vraag naar mainportdienstverlening. Hier is sprake van een
vergelijkbare ontwikkeling als op dit moment speelt rond internet.
Alhoewel sprake is van vernieuwing door hoogwaardige IT, gaat dit
gepaard met een zeer sterke vraag naar de ‘traditionele’ input energie voor
datawarehouses/ datahotels—deze vraag naar energie is zelfs dermate hoog
dat zeehavens een aantrekkelijke locatie zijn voor dergelijke centra, zoals
blijkt uit een dergelijk centrum voor Google, gevestigd in de Eemshaven in
Noord-Groningen. Wij geven dit voorbeeld hier om aan te geven dat hightech en creatieve activiteiten niet zonder ‘klassieke’ inputs kunnen, zoals
energie. In paragraaf 3.7 gaan wij hierop nader in gerelateerd aan Zwarte
Zwanen voor de creatieve industrie.
Logistieke (r)evoluties: meer intelligentie, logistieke
afstemming en lokale productie
Alhoewel de productlevenscyclus van concepten als supply chain
management op zijn einde loopt is op dit moment geen duidelijk paradigma
te benoemen dat een allesoverheersende vernieuwing in de logistiek
inhoudt—maar de komst van een dergelijk nieuw paradigma zal
ongetwijfeld niet lang op zich laten wachten. Een voormalige innovator van
logistieke en productieconcepten als just-in-time management en lean
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Figuur 45: China krijgt in 2040 te maken met een sterke afname van zijn
beroepsbevolking—vooral als gevolg van de ‘één -kind-politiek’

Bron: www.economist.com
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production als Toyota is inmiddels aan het kwakkelen10. Agent technology,
Cross chain control centra (4C), ‘the Internet of Things’ en RFID/
intelligente containers zijn grote beloften en zullen zeker een belangrijke
impuls blijven geven aan logistiek in de komende drie decennia en zullen
ook een impuls kunnen gaan geven aan de regiefunctie van de mainports.
Waarom wij echter logistiek geen maximale sterkte toedichten als
belangrijke structurerende kracht voor de toekomst achter mainports heeft
te maken met het door ons voorziene belang van lokale productie en een
logistieke organisatie veel meer georganiseerd binnen het regionale
schaalniveau, in staat om snel in te spelen op de dynamiek in vraagontwikkeling. In een dergelijke visie neemt het belang van de mainports af.
Natuurlijk blijft Azië—en in 2040 wellicht nieuwe regio’s, wellicht in
Afrika—een belangrijke productiebasis; maar wij verwachten in China ook
een aantal Zwarte Zwanen, waardoor de toekomstige lineaire groei die aan
de Chinese economie wordt toegeschreven—“Binnen 20 jaar haalt China
de VS is als dominante economie”—niet voor de hand ligt (zie
bijvoorbeeld figuur 45).

moment sterk in de belangstelling staande trend van ‘deglobalisering’
gerelateerd aan een toenemende protectionisme als gevolg van de huidige
grote recessie, zich op de lange termijn niet zal doorzetten.
Technologische ontwikkelingen: positieve Zwarte Zwanen?
Technologische ontwikkelingen zullen ook in de toekomst een belangrijke
drijvende kracht zijn, of het nu gaat om industrial biotech, nanotechnologie,
de hierboven bij logistiek genoemde logistieke concepten of om nieuwe
toepassingen van satelliettechnologie en alomtegenwoordig internet:
technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de mainports.
Later in dit hoofdstuk (paragraaf 3.7) is dit belang geïllustreerd door het
optreden van positieve Zwarte Zwanen gerelateerd aan doorbraken op het
gebied van energievoorziening, levensverwachting, vliegtuiglawaai en een
nieuwe transportrevolutie—dergelijke gebeurtenissen zijn allen in
belangrijke mate gerelateerd aan technologische doorbraken.
Coördinatie: toenemend belang maar wel verschuivingen

Geopolitieke veranderingen blijven structurerende kracht
Geopolitieke veranderingen zijn ook in 2040 nog steeds een belangrijke
structurerende kracht. Liberalisering van de wereldhandel, de afbouw van
tarieven en belemmeringen zijn belangrijke voorwaarden voor het zich
meer in evenwicht bevindende model van globale handel. Geopolitieke
veranderingen in de toekomst hebben voorts een sterke relatie met
transities richting duurzaamheid en met energietransities. Uitgaande van de
voor dit project uitgevoerde brainstorm verwachten wij dat de op dit

10 ‘The machine that ran too hot. Toyota’s overstretched supply chain’, The Economist,
25 februari 2010.

Wij denken dat de rol van de overheid richting 2040 belangrijker gaat
worden. Dit is een afgeleide van het belang dat een steeds hoogwaardiger,
maar ook vergrijzende samenleving als de Nederlandse aan de kwaliteit
van leven hecht. Overheden zullen een sterkere nadruk leggen op
regelgeving en dwang. Procedures zijn daarmee strenger, maar ook
duidelijker en kennen een kortere doorlooptijd. Het werk van commissies
als de Commissie Elverding werpt zijn vruchten af. Daarnaast is
geconstateerd dat beide mainports hun basisvorm inmiddels hebben
gekregen en dat de echte ingrijpende investeringen hebben plaatsgevonden.
In de komende decennia verwachten wij geen nieuwe Maasvlaktes of
omvangrijke uitbreidingen van het banenstelsel van Schiphol. De groei zal
zich binnen de huidige ruimtelijke kaders en in netwerkverband
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ontwikkelen. Tenslotte zullen de succesvolle ervaringen die zijn opgedaan
in bestuurlijke trajecten als de Tweede Maasvlakte verder worden toegepast
bij (infrastructurele) investeringen.
Aanwezigheid succesvolle bedrijven minder onderscheidend
De aanwezigheid van succesvolle en innovatieve bedrijven in beide
mainports is nog steeds een belangrijk item, maar door de sterke
consolidatie in de sector zijn deze bedrijven steeds minder uniek voor de
mainports, en steeds meer onderdeel van wereldwijde netwerken. In alle
belangrijke havens in Europa is sprake van vestigingen van succesvolle
global players als Hutchison Port Holdings, Kuehne+Nagel, Air FranceKLM of Maersk. Het zijn meer de inherente sterkten van mainports die het
verschil maken dan de specifieke invloed van bedrijven, zoals ligging ten
opzichte van diep vaarwater, de mogelijkheden van de afvoer via de
binnenvaart of de locatie van de mainport ten opzichte van
bevolkingsconcentraties of kwetsbare (natuur)gebieden.

groei zal echter beduidend minder zijn—ook door de toegenomen
concurrentie van landen als België, Frankrijk en Duitsland en door een
sterkere nadruk op lokale/regionale productie.
Daarbij is het overigens sterk de vraag hoe dit complex zich in de toekomst
ontwikkeld. Is sprake van een functionele ontwikkeling waarbij de Zuid- en
Noordvleugel van de Randstad zich steeds meer vanuit een gescheiden
groeiontwikkeling profileren, gebaseerd op functioneel-economische
criteria? Waarbij Rotterdam zich bijvoorbeeld meer oriënteert op
Antwerpen en de Rijn-Schelde Delta? Of heeft het feit dat het centrum van
Rotterdam binnenkort even ver van Schiphol verwijderd is door de komst
van de HSL juist een versterkend effect op de ruimtelijke structuur van de
Randstad? Ook is het mogelijk dat het Nederlandse stedennetwerk vanuit
een hoger schaalniveau wordt beschouwd, inclusief de Brabantse stedenrij
en Brussel, en dat dit het juiste schaalniveau is om de internationale
concurrentie met internationale topsteden aan te gaan.
Duurzame ontwikkeling & innovatie: de krachten naar 2040

Meerwaarde twee mainports: divergerende ontwikkeling?
De meerwaarde van de aanwezigheid van twee mainports in ons land is nog
steeds een vestigingsplaatsfactor van belang. Echter, doordat de groei van
de wederuitvoer als belangrijke structurerende sector in de Nederlandse
economie in de komende decennia niet meer de sterke groei van de
afgelopen jaren vertoont, is sprake van een divergerende ontwikkeling van
de beide mainports. Mainport Schiphol wordt steeds meer een locatiefactor
voor hoogwaardige, kennisintensieve en creatieve activiteiten voor de
Randstad als geheel, mainport Rotterdam wordt daarnaast een
vestigingsplaatsfactor voor de procesindustrie, in het bijzonder voor
vernieuwende toepassingen van biobased processen. Wij constateren dat
het belang van de wederuitvoer ook de komende jaren aanwezig blijft; de

Duurzame ontwikkeling en innovatie laten een sterke toename in relatief
belang zien als structurerende kracht achter de ontwikkeling van beide
mainports. Innovatie is daarbij overigens in steeds belangrijkere mate
gerelateerd aan het streven naar duurzame ontwikkeling. Steeds meer
bedrijven hebben oog voor hun carbon footprint en zullen eisen stellen aan
het vermogen van dienstverleners om tot duurzame logistieke oplossingen
te komen. Juist zeehavens die het vermogen hebben om deze duurzame
ontwikkeling te faciliteren hebben daarbij voordeel. Dit kan door langdurig
te investeren in duurzame ontwikkeling en daarbij voorop te lopen, maar
ook karakteristieken zoals de achterlandbereikbaarheid per binnenvaart,
kenmerkend voor de Rotterdamse haven spelen mee: de mogelijkheid om
achterlandvervoer relatief duurzaam af te wikkelen in vergelijking met de
concurrentie.
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3.5

FUNCTIONEREN MAINPORTS IN 2040
In dit hoofdstuk gaan wij dieper in op de vraag hoe beide mainports in
2040 zullen functioneren. Tot dusverre is het beeld van de lange termijn
visies van het CPB samen te vatten met: geen grote trendbreuken, verschuivingen op onderdelen in mainport Rotterdam en selectieve groei in
mainport Schiphol. Vervolgens zijn in paragraaf 3.3 de resultaten van een
workshop gepresenteerd, op basis waarvan vijf belangrijke trends zijn
verwoord—in belangrijke mate overeenkomend met de trends uit de twee
recente overheidsnota’s. In deze paragraaf presenteren wij het tweede deel
van de eerder genoemde workshop, waarin is gekeken naar de impact van
de geïdentificeerde trends (figuur 43 en 44) op het functioneren van de
mainports. In bijlage 2 zijn de verschillende ontwikkelingen beschreven,
hier geven wij een overzicht van de belangrijkste bevindingen voor het
functioneren van (a) beide mainports en meer specifiek het functioneren
van (b) mainport Rotterdam en (c) mainport Schiphol in 2040.
Mainports: kwaliteitsdienstverlening voor en in de Randstad
De ontwikkeling van de mainports wordt in belangrijke mate bepaald door
maatschappelijke eisen. Van de vijf megatrends die in de voorgaande
paragraaf zijn geïdentificeerd heeft de ontwikkeling naar
kwaliteitsbewustzijn in al zijn facetten verreweg de grootste impact op het
toekomstige functioneren van de mainports. Dit betekent dat:
(a) Publieke randvoorwaarden bepalend zijn voor ontwikkeling; de ontwikkeling van beide mainports moet passen binnen publieke randvoorwaarden ten aanzien van geluid, hinder, congestie en dergelijke. In een
steeds welvarender wordende en vergrijzende samenleving nemen de
kwaliteitseisen van de samenleving naar verwachting toe.
(b) De mainports zijn ‘af’ wat betreft hun hoofdstructuur: door deze
verscherpte kwaliteitseisen is het niet te verwachten dat de mainports
tot 2040 significante en grootschalige nieuwe ontwikkelingen zullen

laten zien op of nabij de huidige locaties. Nieuwe landingsbanen, een
tweede terminal voor Schiphol, een Derde en eventueel Vierde
Maasvlakte, de ontwikkeling van grootschalige bedrijventerreinen
voor mainportgerelateerde functies—zoals de Hoekse Waard—zijn
niet voorzien. Eventuele grootschalige, nieuwe ontwikkelingen zullen
op geheel andere locaties plaatsvinden, bijvoorbeeld op een luchthaven
in zee of in de Flevopolder. De huidige vorm van de mainports zal in
essentie ook de vorm zijn waarin de mainports in 2040 zullen
functioneren. Dit betekent niet dat de mainports zich niet zullen
ontwikkelen: deze ontwikkeling zal echter een kwalitatieve zijn en een
ontwikkeling van het mainportnetwerk in breed verband. Nieuw
vastgoed—bijv. Schiphol Cargo City/Cargo World Schiphol—zal
binnen de bestaande hoofdstructuur van Schiphol worden ontwikkeld.
(c) Mainportnetwerken; de boodschap uit de ‘Economische visie op de
langetermijnontwikkeling van Mainport Rotterdam: Op weg naar een
Mainport Netwerk Nederland’ (Ministerie van EZ, 2009) is in principe
juist: er vindt een ontwikkeling naar netwerkvorming plaats, alleen zal
dit netwerk niet bij de Nederlandse grens ophouden, zullen transportnetwerken zich veel meer op Europese en wereldwijde structuren
oriënteren en zal daarnaast sprake zijn van een sterkere integratie
tussen zee- en luchtvaartnetwerken. Het zijn vooral de steeds hogere
kwaliteitseisen die in de logistiek gelden die deze netwerkontwikkeling
doen ontstaan. Naast negatieve factoren samenhangend met congestie
rond de directe omgeving van de mainports, is in regionale distributiecentra en overige hybride logistieke structuren en vanuit inlandterminals en extended gateways een veel meer flexibele logistieke reactie
mogelijk. Dit is ook de achtergrond achter de verdere groei van
regionale luchthavens. De productie in ons land wordt hoogwaardiger,
waardoor beide mainports voor een toenemend aantal vergelijkbare
producten gebruikt kunnen worden.
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(d) Mainports kennen een sterkere integratie met de Randstad en overige
kennisintensieve onderdelen van de Nederlandse economie; doordat de
economische groei op lange termijn zich zal herstellen van de huidige
crisis, en deze groei zich vooral sterk zal laten voelen in de luchtvaart,
is het huidige beleid van selectieve groei ook in 2040 een uitgangspunt—uitgaande van kwaliteits- en omgevingseisen. De mainports
functioneren daarbij primair voor productie-, handels- en dienstverlenende activiteiten in de Randstad en van regio’s als de Brabantse
stedenrij; activiteiten steeds meer te karakteriseren met het label
‘kennis- & creatieve economie’11. Het bieden van slechts transportdiensten—doorvoer, transferpassagiers—, zonder nauwe relatie met de
Randstedelijke economie wordt daarmee een secundaire functie van de
mainports omdat de schaaleffecten van de herkomst- en bestemmingen
voldoende van omvang zijn geworden door de sterkere omvang van de
Randstedelijke economie als motor voor beide mainports.
(e) Scope-functie onderscheidend criterium mainports; het vermogen van
beide mainports om de gewenste netwerkkwaliteit te leveren is relatief
belangrijker geworden dan schaaleffecten samenhangend met de
knooppuntfunctie. De hoeveelheid directe diensten zal toenemen door
de ontwikkeling van nieuwe transportconcepten uitgaande van snelle
en kleinere vliegtuigen, zoals de Boeing 787 ‘Dreamliner’. Dergelijke
directe diensten zullen naast de grootschalige hub-and-spoke operaties
van de Airbus A380 ontstaan. Mogelijk zullen zich ook in de
containersector directe, kleinschalige operaties ontwikkelen naast de
grootschalige hub-and-spoke operaties van megacontainerschepen
(Kuipers, 2005).

11 Werknemers in de creatieve industrie maken veel gebruik van luchtvaart. Neem de
architect Rem Koolhaas. In zijn boek S,M,L,XL gaf hij aan in 1993 360.000 kilometers
gereisd te hebben en 305 nachten in een hotel te hebben doorgebracht.

Mainports spelen hun rol mee in de kenniseconomie in 2040
Kennis is een dominante productiefactor geworden in de mainports in
2040; mainports zijn in 2040 een veel sterker onderdeel van de
kennisgedreven economie van de Randstad en de rest van ons land—denk
daarbij vooral ook aan de regio rond ‘Brainport’ Eindhoven—en passen
zich aan de eisen die de dominante kenniseconomie aan het functioneren
van beide mainports stelt aan. Dit betekent primair een faciliterende rol.
(f) Kennis als exportproduct; Nederland heeft zich in 2040 als wereldwijde kennishub gemanifesteerd, bijvoorbeeld op terreinen als Urban
Flood Management, duurzame logistiek of energietransities. Doordat
in 2040 een aantal proeftuinen en demonstratieprojecten in ons land
actief is—denk aan het RDM-initiatief (Research, Design & Manufacturing) in de Rotterdamse haven of aan het Logistieke Top Instituut in
Breda—verbreden de mainports hun functies en gaan fungeren als
locaties voor onderzoek, congressen, opleidingen en dergelijke.
(g) Ketenregie en hoogwaardige dienstverlening zijn groeimotoren; in de
EZ-lange termijnvisie op mainport Rotterdam wordt veel aandacht
geschonken aan de toename van het innovatieve en kennisintensieve
karakter van de mainport. Dat de mainports zelf relatief kennisintensiever worden blijkt vooral uit het toegenomen belang van de vestiging
van ketenregie-, hoogwaardige maritieme dienstverlening en
supportactiviteiten (zie figuur 25).
Rotterdam: containermengmachine & materialencomplex
In 2040 is Rotterdam, meer dan nu, primair een containerhaven. De
containeroverslag zal op fabrieksmatige wijze plaatsvinden, zoals in grote
sorteercentra, door veel sterkere ‘visibility’ van containerstromen, door de
ontwikkeling van ‘intelligente’ containers en door de succesvolle
introductie van een aantal logistiek-ruimtelijke concepten vergelijkbaar met

68

het huidige containertransferium. De mainport is een sorteercentrum voor
containers geworden waarin spoor- en binnenvaart een cruciale rol spelen
en waarbij een sterkere spreiding dan voorheen in het mainportnetwerk als
geheel plaats vindt. Ook spoor- en binnenvaart hebben een ontwikkeling
doorgemaakt die te kenmerken is als een verdergaande ‘industrialisering’.
(A2 et al, 1999). Door de verdere globalisering en het veel hoogwaardiger
worden van de industrie zal de omvang van containerstromen op pijl
blijven. De betrouwbaarheid van de haven neemt echter af door de
verminderde nautische bereikbaarheid ten gevolge van de zeespiegelstijging. Verdere kenmerken van mainport Rotterdam in 2040 zijn:
(h) Aandeel bulk afgenomen; door een veel hoogwaardiger industrie, ook
in voedingsmiddelen, stapt ons land van het bulkkarakter af, en ook
door een mogelijk afgenomen belang van het Duitse staalcluster neemt
dit aandeel verder af in de dienstverlening in de mainport.
(i) Overzeese export neemt in belang toe; de sterke stroom vanuit de
Noordzeehavens naar het Europese achterland zal veel meer in
evenwicht zijn gekomen doordat de globalisering meer ‘in evenwicht’
is en exportvolumes vanuit Europa relatief toe zijn genomen.
(j) Petrochemisch complex wordt materialencomplex; het huidige petrochemische complex zal nog steeds een belangrijk industrieel complex
zijn—maar ook een veel flexibeler complex waarbij alternatieve
grondstoffen als input zullen fungeren. Doordat ook het
bulkgerelateerde karakter van het industriële complex afneemt, neemt
ook hier het belang van de container als dominante vervoersdrager toe.
Mainport Schiphol: kwaliteitsluchthaven van kwaliteitsregio
Schiphol functioneert met name in dienst van dominante segmenten in de
Randstad- en Nederlandse economie. Dat betekent een concentratie op
zakelijke reizigers en luchtvracht en een verminderde nadruk op bepaalde

segmenten, zoals het low-budget segment, die meer in netwerkverband
zullen worden afgewikkeld. De groei van Schiphol hangt in sterke mate
samen met de veranderende kenmerken van de Randstad, in plaats van
andersom. Dit betekent dat herkomst-bestemmingen op Schiphol relatief
toenemen als aandeel van de totale operaties. Hub-and-spoke processen
zullen steeds minder goed gefaciliteerd kunnen worden onder druk van de
omgeving van de luchthaven. Schiphol maakt op weg naar 2040 een
strategische keuze in de richting van een hoogwaardige luchthaven, in
plaats van dat de totale groei van de luchtvaart wordt gefaciliteerd. Een
dergelijke ongebreidelde groei is niet meer mogelijk en wijkt voor een
selectieve groeidoelstelling gebaseerd op kwaliteit.
Samenvattend
In dit hoofdstuk zijn vijf belangrijke structurele trends geïdentificeerd die
op beide mainports afkomen. Deze trends leiden tot vier
ontwikkelingsrichtingen voor de mainports:
-

mainports als kwaliteitsdienstverleners voor de Randstad;

-

mainports die een actieve rol meespelen in de kenniseconomie;

-

mainport Rotterdam; dominante containerhaven en een hoogwaardig
materialencomplex:

-

mainport Schiphol als kwaliteitsluchthaven voor een kwaliteitsregio.

Twee vragen komen naar aanleiding van deze inschatting van het
functioneren van beide mainports op. Ten eerste; hoe ontwikkelt de
Nederlandse en Randstedelijke economie zich in 2040? Wat zijn de
dominante sectoren die in de toekomst in de Randstad te verwachten zijn
en is het geschetste beeld in deze paragraaf daar wel het juiste antwoord
op? Ten tweede: hoe waarschijnlijk is deze ontwikkeling? Wat voor
mogelijke ontwikkelingen leiden tot een geheel andere toekomst voor de
mainports? Met andere woorden: welke Zwarte Zwanen zijn denkbaar?
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Tabel 10: Ontwikkeling van de toegevoegde waarde van bedrijfstakken in
de Nederlandse economie; 2002-2040

Bron: Huizinga & Smid (2004)
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3.6

DOMINANTE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN IN 2040
Op verschillende plaatsen in dit rapport is geconstateerd dat de mainports
veel meer een faciliterende rol zullen gaan spelen voor de Randstad als
economische motor, dan dat de mainports zelf deze motorrol zullen gaan
spelen. Mainports bewegen mee met de ontwikkeling van de Randstad en
de Nederlandse economie en—door het open karakter van de Nederlandse
economie—met de wereldeconomie. De vraag is: hoe ziet de Nederlandse
economie er in 2040 uit en wat betekent dit voor het functioneren van beide
mainports? Met deze vraag is dit onderzoek beland bij de kern van de
vraagstelling, namelijk de relatie tussen de veranderende structuur van de
Nederlandse economie en het functioneren van beide mainports.
In paragraaf 2.4 brachten wij de veranderde structuur van de Nederlandse
economie in de afgelopen twee decennia in beeld (figuur 30 en 31). Daaruit
bleek een toename van de zakelijke dienstverlening en een afname van de
industrie, overheid en bouw. Meer in detail bleek een sterke toename van
de groothandel, ICT-sector, uitzendbureaus en juridische en economische
dienstverlening. Geconcludeerd werd dat vooral door de sterke toename
van de wederuitvoer—te zien door het toegenomen aandeel van de
groothandel—de Nederlandse economie zich in de tweede helft van dit
decennium daadwerkelijk tot een distributieland heeft ontwikkeld. Maar zet
deze ontwikkeling verder door? In deze paragraaf kijken wij eerst naar een
aantal voorspellingen vanuit externe bronnen over hoe de structuur van de
Nederlandse economie zich zal ontwikkelen waarna we de resultaten van
een workshop en deskresearch—in dit project uitgevoerd—presenteren.
CPB-visie op structuur van de Nederlandse economie in 2040
Het CPB (Huizinga & Smid, 2004) heeft onderzoek gedaan naar de
structuur van de Nederlandse economie in 2040, waarbij is uitgegaan van
vier lange termijnscenario’s (tabel 10). Eerder (figuur 37 en 38) werd de

dominante rol van ‘commerciële diensten’ in 2040 al duidelijk. In tabel 10
nemen wij een uitwerking van het CPB als uitgangspunt. Hieruit blijkt dat
zes sectoren in alle lange termijnscenario’s een relatief sterkere groei
vertonen dan de Nederlandse economie als geheel. Dit zijn sectoren die
daarmee in 2040 een relatief groter belang zullen innemen in de structuur
van de Nederlandse economie in de toekomst. Het betreft:
(a) Communicatiebedrijven; ofwel: de ICT-sector. Deze sector laat in twee
van de vier scenario’s een groei van de toegevoegde waarde zien van
meer dan 6 procent per jaar. Toch komt ook het meest hoge
groeiscenario niet boven de historische groei van gemiddeld 6,4
procent per jaar in de periode 1980-2001 uit.
(b) Transport- en opslagbedrijven; wat betreft het verwachte groeitempo
naar 2040 in belang de tweede sector. Daarbij komt alleen het sterk
groeiende Global Economy-scenario boven de historische groei uit.
(c) Handel en reparatiebedrijven; is naar omvang van de verwachte groei
nummer drie. Opvallend is dat zowel de transport- en opslagbedrijven
als de handel relatief ruimte-extensieve vormen van bedrijvigheid zijn.
Achter deze twee sectoren gaat de groeiende wederuitvoer schuil.
(d) Chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie; bezien over de
vier scenario’s is dit de sterkst groeiende industrietak. Net zoals (b) en
(c) nauw verweven met de mainports. Opvallend is dat van de overige
industriële sectoren de voedingsmiddelen- en aardolie-industrie slechts
in het Global Economy-scenario een hoge groei laten zien. De chemie
groeit in alle scenario’s sterker dan de totale Nederlandse economie.
(e) Gezondheids- en welzijnszorg; groeit ook sterker dan de Nederlandse
economie als geheel, niet opzienbarend gegeven de vergrijzing.
(f) Bank- en verzekeringswezen; is het laatste voorbeeld van een sector die
in alle vier scenario’s een groei vergelijkbaar of hoger dan het
nationaal gemiddelde laat zien.
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Tabel 11: Dominante sectoren voor de toekomst van Nederland en
Randstad
Sleutelgebieden
Innovatieplatform

Interessante
segmenten RMNO

Speerpunten Regio
Randstad
Water engineering

Waterbouw en watertechnologie (NS)

Food & Flowers

Sierteelt
Food(-ingredienten)

Glastuinbouw & bloementeelt
Voedingsmiddelen

Voedingsmiddelen- en landbouwtechnologie en –kennis
(KTO)

High Tech Systems

ICT
Aerospace (i.s.m. space)
Medtech/life sciences
Materialen
Nanotechnologie

ICT

Creatieve industrie

Media/creatief

Ontwerp, architectuur
Marketing, reclame,
Nieuwe en oude media

Pensioenen &
verzekeringen

Financieel
Internationale kantoren

Europese hoofdkantoren
Financiële diensten
Zakelijke diensten

Bank- en verzekeringswezen

Chemie

Havengebonden
procesindustrie

Petrochemie
Fijnchemie & farmacie

Chemische, rubber- en
kunstsofverwerkende industrie

Maritiem technisch

Staalindustrie
Offshore

Distributie

Logistiek & transport
Europese distributiecentra
Shared service & Call centers
Handel

Water

Toerisme

Toerisme, Congreswezen

Vrede en veiligheid

Gouvernm. Organisaties &
NGO’s

Bedrijfstakken die relatief
bovengemiddeld groeien in
alle CPB-scenario’s

Communicatiebedrijven

Bron: RMNO (2009)

Nieuwe, Hoogwaardige, Kleinschalige Productie (NHKP)
State-of-the-art productiekennis (NHKP)

Creatieve activiteiten (CA)
Entertainment (CA)

Renewable chemie en industriële biotechnologie (NHKP)
Service, reparatie, hergebruik en onderhoud (NHKP)
Robotisering en arbeidsextensieve productie (NHKP)
Energie (E)
Waterbouw en watertechnologie (NS)

Transport- en opslagbedrijven
Handel- en reparatiebedrijven

Nationale sectoren (NS)
Creatieve en evenementenlogistiek (CA)
Handelslogistiek (NS)
Transport (NS)
Duurzame kennisintensieve logistiek (KTO)
Toerisme (CA)

Gezondheids- en welzijnszorg

Food(-ingredienten)
Aerospace (i.s.m. space)
Medtech/life sciences
Materialen
Nanotechnologie
Bron: Berenschot (2008)

Dominante activiteiten in de Nederlandse
economie in 2040

(Zorg)
Kennisgeneratie, -toepassing en –overdracht (KTO)
Voedingsmiddelen- en landbouwtechnologie en –kennis
(KTO)
Duurzame kennisintensieve logistiek (KTO) 72
Opleidingen (KTO)

Bron: Regio Randstad (2004)

Bron: Huizinga & Smid (2005)

Workshop voor dit onderzoek met ‘Dwarse denkers’ (25/6/2009)

Opvallend is ook een aantal sectoren dat een afname vertoont in de CPBvisie. Allereerst uitzendbureaus—toch één van de motoren achter de
toegenomen flexibilisering van de Nederlandse economie in de afgelopen
decennia. Deze sector kende met 7,2 procent gemiddeld per jaar een sterke
groei in de periode 1980-2001, maar komt in de periode 2002-2040
beduidend onder het nationale gemiddelde uit. Ten tweede ‘overige
tertiaire diensten’; dit is een restcategorie die onder meer de veelbesproken
‘creatieve sector’ omvat. Verrassend genoeg wordt ook hier voor de
toekomst een lage groei verwacht. Tenslotte zwakt de onroerend
goedsector sterk af.
Samenvattend blijkt uit de CPB-vooruitzichten voor 2040 dat sectoren die
sterk gerelateerd zijn aan het functioneren van de mainports in ons land—
groothandel, transportsector en chemische industrie—de sterkste groei
laten zien. Twee ‘faciliterende sectoren’; de banken en ICT—sectoren met
een relatief grote vraag naar luchtvaartdiensten—, zijn daarnaast stevige
groeiers, alsmede de zorgsector. Voortbordurend op de conclusie die wij in
paragraaf 2.4 trokken op basis van de veranderde economische structuur in
de afgelopen twee decennia, moeten wij concluderen dat op basis van de
CPB-voorspellingen de structuur van de Nederlandse economie alleen maar
sterker gaat samenhangen met beide mainports.
In de ‘Structuurvisie Randstad 2040’ (Ministerie van VROM, 2008:39)
wordt gesteld: “De relatief grootste verschuivingen in de sectorstructuur
van de Nederlandse economie zijn achter de rug.” De in de afgelopen jaren
ingezette trend van een relatief groter wordende diensteneconomie en een
toenemende kennisintensiteit van de economie zal zich volgens deze visie
doorzetten. Financiële en zakelijke dienstverlening, logistiek, toerisme,
handel en transport zijn sectoren die volgens de Structuurvisie gaan
groeien. In de industrie vindt een verschuiving plaats naar meer hoogwaardige, kennisintensieve activiteiten. Ook de Structuurvisie Randstad
2040 verwacht daarmee een groei van ‘mainportgerelateerde sectoren’.

De CPB-visie en de Structuurvisie Randstad 2040 vragen om omvangrijke
bedrijventerreinen in ons land—zoals onder meer naar voren komt in de
Bedrijfslocatiemonitor, met tot 2020 een sterke groei van bedrijventerreinen, een groei die overigens in de periode 2020-2040 tot stilstand komt.
Sinds de CPB-visie enige jaren geleden is geformuleerd is veel veranderd.
Niet alleen de economische crisis van dit moment—met een dermate grote
impact dat een aantal scenario’s niet meer haalbaar lijkt—, maar ook
nieuwe visies over de Nederlandse economie, die hiervoor reeds met de
termen ‘creativiteit en kennis’ in verband zijn gebracht: een andere, meer
hoogwaarde en meer ruimte-intensieve toekomstvisie. Hieronder bekijken
wij twee alternatieve toekomstvisies.
Alternatieve visies: Sleutelgebieden, interessante segmenten
Er zijn recentelijk twee initiatieven uitgevoerd gericht op het in kaart
brengen van activiteiten die in de toekomst een positieve bijdrage aan de
concurrentiekracht van ons land kunnen leveren. Allereerst de door het
Innovatieplatform genoemde ‘Sleutelgebieden’ (Krebbekx & De Wolf,
2008) en daarnaast ‘interessante segmenten’ in een ‘Advies Uitvoeringsstrategie Randstad 2040’ van RMNO (2009, zie tabel 11 en figuren 45 en
46). Kenmerk van dergelijke overzichten is dat een aantal voor de hand
liggende sectoren of segmenten ontbreekt: een kenmerk van zowel RMNO
als Berenschot is dat het wetenschappelijk bedrijf als economische sector
ontbreekt—toch een sector goed voor 13 procent van het bruto stedelijk
product van Rotterdam (Rienstra, 2009) en een sector dikwijls gekenmerkt
als belangrijke motor voor economische groei (Appleseed, 2003). Wel
noemt RMNO veel activiteiten ontwikkeld samen met universiteiten.
Daarnaast valt op dat ‘water’ door RMNO niet als ‘interessant segment’
wordt beoordeeld. Maar over het algemeen liggen de visies over kansrijke
of interessante sectoren in elkaars verlengde.
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Figuur 46: Indicatieve inschatting van omvang internationale segmenten in
de Randstad.

Figuur 47: Shortlist 15 interessante segmenten met redenering en overzicht
ruimtelijke concentratie.

Bron: RMNO (2009)

Bron: RMNO (2009)
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Segmenten waar in verschillende bronnen overeenstemming over is wat
betreft potentie voor de Randstad of de Nederlandse economie op lange
termijn zijn: (a) glastuinbouw, (b) creatieve industrie, (c) de financiële
sector, (d) de chemische industrie. Daarnaast worden genoemd: (e) water
(engineering), (f) ICT, (g) de logistieke sector.

3.

Creatieve activiteiten; de ‘creatieve industrie’ is in 2040 een
smaakmakende sector geworden. Naast belangrijke ingrediënten als de
Nederlandse architecten en ‘Dutch design’ springen drie sectoren er
uit: (a) toerisme, (b) entertainment en (c) creatieve en
evenementenlogistiek;

4.

‘Nationale sectoren’; Ook in 2040 is een aantal traditionele
Nederlandse sectoren nog steeds ‘wereldtop’. Deze ‘nationale
sectoren’ zijn echter getransformeerd en hebben zich aangepast aan de
eisen van de tijd. Deze nationale sectoren vallen uiteen in drie bekende
segmenten: (a) waterbouw en watertechnologie; (b) handelslogistiek
en (c) transport—met name van personen;

5.

Energie; één van de meest actuele thema’s in de havenomgeving. Op
dit moment worden grote energiecentrales gebouwd op de Maasvlakte
en de toekomst van de energievoorziening is allerminst zeker.
Relevante issues hebben betrekking op een zeer hoge olieprijs,
geopolitieke spanningen gerelateerd aan energiedragers (gas!), maar
ook de opkomst van biobrandstoffen. Het is een sector/activiteit waar
men bij mainportontwikkeling nauwelijks omheen kan gezien het
belang en de (verwachte) dynamiek.

Dominante activiteiten in de Nederlandse economie van 2040.
In het kader van het voorliggende onderzoek is eveneens een aantal
activiteiten benoemd, waarvan is aangenomen dat deze een belangrijke en
structurerende rol spelen in de Nederlandse economie in 2040. Deze
activiteiten zijn vastgesteld in een workshop, waarin een aantal ‘dwarse
denkers’ met een ‘mainportbias’ zich over deze vraag heeft bewogen (zie
aanwezigen bijlage 3). In de workshop kwam men tot een kleine twintig
activiteiten die gebundeld zijn tot vier activiteiten; een vijfde—energie—
werd later toegevoegd op basis van een sterke rode lijn in het verslag.
Deze vijf dominante activiteiten zijn:
1.

2.

Nieuwe, hoogwaardige, kleinschalige productie; Nederland bezit in
2040 nog steeds productie. Deze productie is echter veel minder te
karakteriseren als bulk en kapitaalsintensief, maar veeleerder
kennisintensief. Er zijn vier sterke segmenten: (a) service-, reparatiehergebruik en onderhoud; (b) state-of-the art productiekennis; (c)
robotisering en arbeidsextensieve productie en (d) renewable chemie
en industriële biotechnologie;
Kennisgeneratie, -toepassing en -overdracht; ook kennis zelf is in
2040 de ‘grondstof’ van een belangrijke sector in de Nederlandse
economie geworden. Deze sector kent drie zwaartepunten: (a)
voedingsmiddelen- en landbouwtechnologie en –kennis, (b) duurzame,
kennisintensieve logistiek en (c) opleidingen;

Deze vijf activiteiten zijn weergegeven in tabel 11 onder ‘Dominante
activiteiten in de Nederlandse economie in 2040’. Dit zijn activiteiten
waarvan wij aannemen dat zij kenmerkend zijn voor de Nederlandse
economie in 2040 en daarmee ook voor het functioneren voor de mainports
in 2040. Opvallend is de overeenkomst van de activiteiten met de
inventarisaties van Berenschot (2008) en RMNO (2009).
Deze vijf activiteiten zijn in een afzonderlijke, losse bijlage uitvoerig
beschreven. In de volgende paragrafen presenteren wij een samenvattend
beeld en beschrijven voorts een toekomstvisie over wat deze sectoren voor
het functioneren van de mainports in 2040 betekenen.
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Figuur 48: Door nieuwe vormen van arbeidsextensieve productie zal in de
toekomst met een gering aantal werknemers een sterk toenemende
hoeveelheid producten worden gerealiseerd. Index van de
productiehoeveelheid: 2005=100.
.

Figuur 49: Illustratief voor een creatieve en kennisintensieve toekomst met
experimenteerruimte voor de mainports is de RDM-campus (Research,
Design & Manufacturing), een samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf
Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Albeda Collega ontwikkeld op en
rond de voormalige RDM-werf in Heijplaat in de Rotterdamse haven.
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3.6.1

NIEUWE, HOOGWAARDIGE, KLEINSCHALIGE PRODUCTIE

De hoogwaardige industrie kent in 2040 een aandeel van 7-8 procent van
de totale toegevoegde waarde (vergelijk figuur 37). Deze industrie is echter
veel minder te karakteriseren als bulk en kapitaalsintensief, maar veeleer
duurzaam en kennisintensief. Er zijn vier sterke segmenten:
Service-, reparatie- hergebruik- en onderhoud; in de toekomst worden
materialen in toenemende mate hergebruikt en onderhouden in plaats van
weggegooid in verband met toenemende materiaal- en energieschaarste.
Service, onderhoud, hergebruik en reparatie van reeds bestaande goederen
wordt daarmee belangrijker.
State-of-the art productiekennis; de industrie in Nederland maakt een
omvorming van bulkgericht naar hoogwaardig, duurzaam en kennisgericht
met eigenschappen als maatwerk, experimenteren en een proeftuinkarakter.
Er ontstaan kleinschalige, hoogwaardige, schone en kennisintensieve
productienetwerken—bjvoorbeeld als spin-offs van bestaande bedrijven als
Philips en ASML. Het zijn sectoren die zich vooral kenmerken door
economies-of-scope in plaats van schaalvoordelen—denk aan de
hoogwaardige jachtbouw, nanotechnologie of machines voor de IT.
Robotisering en arbeidsextensieve productie; ook is sprake van sectoren
waar door een hoge graad van high-tech productietechnologie—samengaand met kennisintensiteit in onderhoud en toepassingen—snel kan
worden gereageerd op veranderende marktvoorkeuren. Deze arbeidsextensieve productie zal een sterke toename van de productiehoeveelheden
te zien geven, bij een afnemend bestand van werknemers (figuur 48).
Renewable chemie en industriële biotechnologie; door de verwachte
schaarste aan grondstoffen—en daarmee verbonden hoge prijzen—zal de
chemie zich ontwikkelen in de richting van toenemende recycling en de
richting van industriële biotechnologie inslaan. Hout wordt een steeds
belangrijkere grondstof. De bestaande petrochemie neemt af in belang.

Impact op de mainports.
Er zijn drie ontwikkelingen gerelateerd aan deze nieuwe, hoogwaardige en
kleinschalige productie—die een hoge vraag naar mainportdiensten kent.
Ten eerste verandert de samenstelling van de grondstoffen die in de
Rotterdamse haven aankomen. Het totale volume zal niet significant
toenemen. De huidige, dominante oliestroom zal plaatsmaken voor
uiteenlopende producten waaronder biogrondstoffen en industriële
halffabricaten. Dit vergt niet alleen aangepaste overslagtechnologie, maar
ook aangepaste opslagfaciliteiten. Daarnaast zullen nieuwe typen
procesindustrie zich in de haven vestigen wegens de nog steeds grote
vestigingsplaatsvoordelen van ons land voor dergelijke kapitaalsintensieve
industrie. Deze vestigingen zullen gekenmerkt worden door een duurzaam
karakter en een hoge kennis- en ruimte-intensiteit.
Ten tweede zullen veel van de producten die de industrie in 2040
voortbrengt via de lucht worden vervoerd. De kenmerkende producten van
deze industrie—maatwerk, experimenteren en een proeftuinkarakter (figuur
49)—zijn vaak op individuele klantenorder vastgesteld, of het gaat om een
proefrun van een bepaald product. Ook betekent een dergelijke vorm van
kennisintensieve productie veel overleg met toeleveranciers, consultants,
vormgevers, experts gerelateerd aan productietechnologie etc. Deze
nieuwe, hoogwaardige, kleinschalige productie heeft daarmee zowel een
grote vraag naar luchtvracht als naar personenvervoer via de lucht. Omdat
veel van de productie uiteindelijk elders op de wereld wordt uitgevoerd en
klanten en toeleveranciers wereldwijd actief zijn betekent het vooral een
vraag naar transport via mainport Schiphol—regionale luchthavens zullen
maar een beperkt deel van de vraag opvangen.
Ten derde zal mainport Rotterdam vooral meer containers gerelateerd aan
deze hoogwaardige productie te verwerken krijgen—vooral ook containers
met goederen voor hergebruik, recycling of reparatie en hoogwaardige bulk
(tankcontainers).

77

Figuur 50: de Mainports in ons land zijn een onderdeel van een mondiaal
netwerk van steden op basis van bedrijfsrelaties in aan het maritieme
transport gelieerde hoogwaardige dienstverlening.
.

Figuur 51: Port City, een hoogwaardig kantorencomplex in het
Waalhavengebied waar enkele smaakmakende bedrijven in de Rotterdamse
haven het hoofdkantoor heeft voorzien (bijv. de Broekman Groep).

Bron: Jacobs (2009)

Bron: www.portofrotterdam.com
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3.6.2

KENNISGENERATIE, -TOEPASSING EN –OVERDRACHT.

Ook kennis zelf is in 2040 de ‘grondstof’ van een belangrijke sector in de
Nederlandse economie geworden. Deze sector kent drie zwaartepunten die
in 2040 goed zijn voor een aandeel in de toegevoegde waarde van zo’n 6
procent in ons land:
Voedingsmiddelen- en landbouwtechnologie en –kennis; door de te
verwachten schaarste aan voedingsmiddelen wereldwijd en door de
toenemende eisen van consumenten aan veilige voedselketens neemt het
belang van kennisintensieve toepassingen op het gebied van voedingsmiddelen en landbouw sterk toe. In 2040 zullen de greenports zich hebben
ontwikkeld tot internationale hubs waarin kennisintensieve agribusiness is
geconcentreerd. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn IT-systemen voor
voeder- of sproei-installaties, genetische databanken, nano-technologische
toepassingen in kweek en teelt, intelligent verpakkingsmateriaal etc.
Duurzame, kennisintensieve logistiek: de Nederlandse economie blijft
gekenmerkt door een sterke aandacht voor logistiek; alleen gaat het dan om
hoogwaardige, kennisintensieve en duurzame logistiek met nauwe relaties
tussen ICT-, financiële en juridische partijen. In 2040 lopen goederenstromen nog steeds fysiek door ons land, maar is daarnaast de regierol
stevig in ketenregiecentra verankerd. Het belang van internationale
logistiek-industriële netwerken neemt verder toe. Cruciaal daarbij is om zo
hoog mogelijk in de hiërarchie van netwerken terecht te komen—daarbij
gaat het er om zowel om hoog in de hiërarchie van bestemmingsnetwerken
als om hoog in de beslissingshiërarchie terecht te komen
Opleidingen; de productie van topopleidingen op een aantal belangrijke
thema’s—urban flood management, duurzame & kennisintensieve
logistiek, waterbouw en watertechnologie—wordt steeds belangrijker. Niet
alleen als bron om in een aantal sectoren voorop te blijven lopen, maar ook
als exportproduct—instituten als DINALOG en Ecoshape zijn illustratief.

Impact op de mainports
Het mainportbeleid heeft vanaf 2010 een verdere evolutie laten zien. In
plaats van de inzet op de fysieke uitbreiding van infrastructuur is vanaf
2010 een start gemaakt met het inzetten op de ‘software’: het generen en
toepassen van kennis en innovatie op het gebied van transport, logistiek en
supply chain management in combinatie met het versterken van Nederland
als knooppunt in mondiale netwerken van hoogwaardige (zakelijke en
kennisintensieve) dienstverlening (zie bijv. figuur 50). Een meer integrale
benadering is ingezet waarbij de duurzame ontwikkeling van mainports en
greenports in relatie tot elkaar wordt bezien binnen een grootstedelijke en
internationaal geïntegreerde economische ruimte.
Nederland heeft in 2040 zijn spilpositie in wereldwijde goederenstromen
versterkt door naast het accommoderen van traditioneel goederenvervoer
sterk in te zetten op duurzame logistiek, ICT, supply chain management,
consultancy en toeleverende hoogwaardige dienstverlening zoals bancaire,
verzekering en juridische diensten. Het versterken van deze activiteiten
maakt ons land aantrekkelijk voor vestiging van (hoofd)kantoren.
Tegelijkertijd zal de regiefunctie van fysieke goederenstromen en ketens
ruimtelijk verder zijn losgekoppeld van de toelevering van hoogwaardige
dienstverlening. De regiefuncties en gespecialiseerde hoogwaardige dienstverlening concentreren zich in wereldsteden en grootstedelijke regio’s met
een hoogwaardig en aantrekkelijk vestingklimaat. Vanuit deze locaties
stuurt men mondiale fysieke goederenstromen, neemt men strategische
beslissingen omtrent investeringen en concentreert kennis en informatie
zich—waarbij kennis over duurzaamheid een sleutelbegrip is. De impact is
daarmee op beide mainports als vestigingsplaats voor kantoren (figuur 51),
research- en opleidingcentra (figuur 49) en instituten op het gebied van
groene logistiek en Greenports (Greenport University). Dit zal vooral een
toename van zakelijk personenverkeer en luchtvracht voor aan greenports
gerelateerde producten zijn alsmede een geringe hoeveelheid zeecontainers.
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Figuur 52: Naar verwachting zet de bovengemiddelde groei die de
creatieve industrie in afgelopen jaren heeft doorgemaakt door in de
komende decennia (werkgelegenheidsontwikkeling Nederland, totaal en
creatieve industrie, 1996-2007 (1996=100)).

Figuur 53: De creatieve economie kent een zwaartepunt in de Noordvleugel
van de Randstad en met name rond Amsterdam. Amsterdam is goed voor
een aandeel van 14 procent in de nationale werkgelegenheid, Rotterdam
blijft daar met 4,3 procent sterk bij achter.
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3.6.3

CREATIEVE ACTIVITEITEN

Er zijn tot nu toe geen studies gedaan naar vooruitzichten voor de creatieve
sector in 2040. Een aantal factoren van invloed op de vraag naar creatieve
producten en diensten is wel in beeld gebracht en leidt naar verwachting tot
een verdere toename van het belang van creatieve werkgelegenheid in ons
land. Deze factoren zijn (a) toenemende welvaartsontwikkeling:
consumptie van cultuur en creatieve producten is sterk positief gecorreleerd
aan de hoogte van het besteedbaar inkomen; (b) sociaal-culturele trends:
toenemende hoeveelheid vrije tijd, individualisering en vorming van
subculturen; (c) verdere groei dienstensector als belangrijke afnemer; (d)
aantrekkelijkheid Amsterdam en Rotterdam voor multinationals als
belangrijke afnemer; (e) vermogen van het bedrijfsleven om creativiteit te
gebruiken ten behoeve van de versterking van de concurrentiepositie.
Daarnaast zijn de volgende factoren van invloed op de productie en de
productiestructuur in de creatieve sector: (f) internationale concurrentie van
steden om creatieve werknemers en ondernemers en (g) technologische
ontwikkeling. Door het optreden van deze trends voorzien wij dat het
aandeel van de creatieve industrie in 2040 in de Nederlandse economie is
verdubbeld tot 5-7 procent van de werkgelegenheid en 4-5 procent van de
toegevoegde waarde. Drie sectoren springen er uit:
Toerisme: Nederland ontwikkelt zich als een ‘nationaal openluchtmuseum’.
Juist doordat de welvaart van landen als China en Rusland in 2040 is
toegenomen zijn omvangrijke nieuwe toeristische stromen te verwachten.
Entertainment; de productie van content voor televisie, internet en gamingsector is in 2040 van groot belang geworden. Juist deze sector neemt in
belang toe door de ‘eigenwijsheid’ van de Nederlandse creatieve industrie.
Creatieve en evenementenlogistiek; logistiek zal zich in toenemende mate
richten op een combinatie van verschillende sectoren, zoals evenementenbeheer en logistieke organisatie of creativiteit en logistieke toepassingen.

De succesvolle organisatie van de Olympische Spelen hebben Nederland in
de wereld in 2040 een ijzersterk imago verschaft in evenementenlogistiek.
Impact op de mainports
De naar verwachting toegenomen toeristische stromen zijn allereerst een
belangrijk impact op mainport Schiphol. Daarnaast hangt de sterke concentratie van de creatieve industrie in Amsterdam (figuur 53) samen met de
geschiedenis van de stad als handelsplatform en als vestigingslocatie van
Nederlandse en (West-)Europese hoofdkantoren van internationaal
opererende bedrijven in detailhandel, financiële en zakelijke diensterlening.
Deze hoofdkantoren omvatten ook de sales- & marketingafdelingen voor
de (West-)Europese markt; zij vormen ideale klanten voor bedrijven in de
creatieve zakelijke dienstverlening waarbij onderscheidend vermogen en
branding ‘key’ zijn. Daarnaast leidt de concentratie van mediabedrijven in
en rond Amsterdam (televisie, dagbladen, uitgeverijen) tot concentratie van
toeleveranciers uit zowel de eigen sector (journalisten, fotografen,
producenten, ondersteunende diensten) als uit de creatieve zakelijke
diensten (reclame/reclamediensten, grafisch ontwerp). Voor internationaal
opererende bedrijven is de nabijheid van een luchthaven met een goede
connectiviteit—en daardoor een groot aantal bestemmingen—een
belangrijke vestigingsfactor, vooral voor de reclamesector en voor GrootAmsterdam als distributiecentrum voor mode.
Er zijn al met al weinig aanwijzingen dat mainport Rotterdam bijdraagt aan
groei van de creatieve sector. Rotterdam mist ten opzichte van Amsterdam
culturele instellingen die kunnen rekenen op de vraag van kapitaalkrachtige
bewoners of toeristen. Opmerkelijk is wel de dominantie van architecten in
de creatieve zakelijke diensten in Rotterdam: zij maken tweederde van de
creatieve zakelijke dienstverlening uit. Eerder is deze concentratie in
Rotterdam verklaard door het karakter van Rotterdam: een stad zonder
nadrukkelijke eigenschappen die zowel mentaal als fysiek ruimte liet voor
nieuwe ideeën en nieuwe architectuur.
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Figuur 54: Spreiding werkzame personen in de waterbouwsector

Figuur 55: Intermodale binnenvaartinfrastructuur (2007)

Bron: Kuipers et al (2009)

Bron: Ecorys
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3.6.4

‘NATIONALE SECTOREN’

Ook in 2040 zijn traditionele, maar sterke vernieuwde, ‘nationale’ sectoren
nog steeds ‘wereldtop’. Deze sectoren vallen uiteen in drie segmenten in
2040 samen goed voor 15 procent van de toegevoegde waarde in ons land.
Waterbouw en watertechnologie; de Nederlandse waterbouw bedient op dit
moment 35 procent van de wereldmarkt. Door ontwikkelingen als de
stijging van de zeespiegel en effecten op deltagebieden waar 70-80 procent
van de wereldbevolking is geconcentreerd, toenemende bevolkingsgroei,
maar ook door innovatieve thema’s als ‘bouwen op zee’ en oceanen als
alternatieve productielocaties, neemt het belang van waterbouw en Urban
Flood Management sterk toe. Het waterbouwcluster in ons land kent nu al
een sterke kenniscomponent. Het is een kennisintensieve sector met actieve
product- en procesinnovatie. De kennisontwikkeling vindt plaats in instituten als Deltares, TU Delft en Ecoshape waarbij wetenschappers met marktpartijen samenwerken. Ook de toeleveringsindustrie kent een sterke kenniscomponent. Naar verwachting neemt de kennisintensiteit toe, ten koste van
traditionele productieactiviteiten in de sector (Kuipers et al, 2009).
Handelslogistiek; Nederland is van oudsher sterk geweest in de combinatie
logistiek—handel. Bestaande comparatieve voordelen zullen verder worden
uitgebouwd op basis van de Nederlandse handelscultuur en de positie in
wereldwijde netwerken. De traditionele factor ‘ligging’ ten opzichte van
het Europese achterland wordt steeds minder onderscheidend ten opzichte
van minder plaatsgebonden handels- en regieactiviteiten.
Transport—met name van personen; transport van personen zal in 2040
relatief belangrijker zijn voor de Nederlandse economie dan het transport
van goederen. Nederland is nog steeds de spil van een aantal
kennisintensieve sectoren maar raakt in de goederenlogistiek relatief in een
perifere positie. Daarnaast neemt toerisme in belang toe in de wereld door
de toenemende welvaart van bijvoorbeeld de BRIC-landen.

Impact op de mainports
De waterbouwsector is geconcentreerd rondom mainport Rotterdam met als
zwaartepunt de Drechtstedenregio (figuur 54). De ligging in de Nederlandse delta en de opgebouwde kennis- en toeleveringsrelaties bieden zowel de
sector als de regio een uitstekende kans: door de delta te profileren als
proeftuin. Juist in het mainportgebied zelf spelen vraagstukken bij de
inrichting, uitbreiding en het leefbaar houden van de delta; een potentieel
wereldwijd toepassings- en ontwikkelingsgebied voor de waterbouw. Waar
mogelijk worden gebieden beschikbaar gesteld om innovaties te
ontwikkelen en te experimenteren (RDM-campus). Door zelf innovaties
aan te jagen—bijv. bij het ontwikkelen van energie- en voedselproductie op
zee—worden nieuwe markten ontwikkeld voor de waterbouwsector die met
enerzijds een hoogwaardig toeleverend industrieel cluster en anderzijds een
ontwikkelend kenniscluster een duidelijke plaats heeft in de mainport. Voor
wat betreft handelslogistiek komt de mainport steeds verder van de
eigenlijke logistiek te staan en is primair faciliterend. Eerder (figuur 20) is
reeds gewezen op de spreiding van distributiecentra en intermodale
terminals die zich in toenemende mate in het mainportnetwerk richting
achterland bevinden (figuur 55) in plaats van rond de mainports. Mainports
moeten als onderdeel van transportnetwerken sneller kunnen schakelen om
aan nieuwe eisen van logistiek te kunnen voldoen. Differentiatie in service
is nodig om aan deze supply chain vereisten te kunnen voldoen. De relatie
tussen de mainports Rotterdam en Schiphol zal sterker zijn als gevolg van
verdere postponement en customization. Mainports ontwikkelen zich tot
het leveren van kwaliteitsdienstverlening voor vragende sectoren in de
Randstad, mainports spelen hun rol meer in de kenniseconomie vooral door
uitoefening van de regiefunctie en door het leveren van hoogwaardige
diensten. Mainport Rotterdam wordt vooral een ‘containermengmachine’,
mainport Schiphol een ‘kwaliteitsluchthaven voor een kwaliteitsregio’.
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Figuur 56: Lange termijnscenario’s betreffende de inzet van energiedragers
in ons land

Figuur 57: Aandeel van sectoren in de productie van CO2-emissie in de
regio Rijnmond, 2005 (links) en prognose 2025 (rechts)
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3.6.5

ENERGIE

De structuur van de energiesector is in de laatste jaren sterk veranderd door
liberalisatie en decentralisatie van energievoorziening. Met een beperkt
aanbod van grondstoffen en een toenemende mondiale vraag naar energie
neemt het strategische belang en het belang van leverantiezekerheid toe. De
energievraag is gekoppeld aan de groei van de wereldbevolking en het
niveau van economische activiteit. Hier spelen vooral opkomende landen
een belangrijke rol. De verwachte groei van de vraag naar energie leidt tot
een veranderende energiemix. Wereldwijd zou dat vooral meer verbruik
van kolen betekenen. Vooral in Europa is een hoger aandeel van kolen in
de energiemix door klimaatdoelstellingen politiek niet gewenst, of dan
alleen in combinatie met CCS (carbon capture and storage). Maar de
westerse samenlevingen eisen niet alleen duurzaamheid maar ook een
sterkere voorzieningszekerheid. Verder leidt grotere concurrentie tot
stijgende energieprijzen. De redenen hiervoor zijn niet alleen de grotere
vraag maar ook omdat nieuwe olieprojecten duurder en technologisch
complexer worden. In de toekomst is voorts te verwachten dat
externaliteiten vaker geprijsd zullen worden, bijvoorbeeld in de vorm van
CO2-belasting. De energieprijs—inclusief mogelijke CO2-beprijzing—is
de grootste onzekerheidsfactor betreffende toekomstige energieconsumptie
en structuur van de Nederlandse economie. Ook in de toekomst zijn bijna
uitsluitend fossiele energiedragers en nieuwe technologieën daaromheen
bepalend voor de primaire energievoorziening.
Impact op de mainports
Het belang van energie voor de mainports verschilt sterk tussen de
mainports Schiphol en Rotterdam. Schiphol is vooral een grote gebruiker
van brandstof: een goedkope en veilige brandstofvoorziening is van
strategisch belang. De haven van Rotterdam heeft daarentegen een cruciale

functie als knooppunt voor fossiele energiedragers (opslag en overslag). De
haven heeft hiermee niet alleen een strategische functie voor een veilige
energievoorziening voor Nederland, maar ook voor het Europese
achterland. Bovendien is een aantal grote gebruikers in de haven
gevestigd—met name de chemie—waarvoor directe toegang tot
energiegrondstoffen (olie, gas) van strategisch belang is. In de toekomst wil
de Rotterdamse haven zich ontwikkelen tot een Europese energiehaven
waar naast aardolie andere energiedragers sterk in opkomst zijn en waar
grote uitbreidingen voor energieproductie worden voorbereid en
gerealiseerd. De economische visie op de langetermijnontwikkeling van
Mainport Rotterdam ziet drie nieuwe energiegerelateerde activiteiten: (1)
import van biomassastromen voor Europa via Rotterdam, (2) import van
LNG via de haven voor de gasrotonde Nederland en (3) het afvangen en
opslaan van CO2 (Ministerie van EZ, 2009). Elektriciteitsbedrijven zien de
Rotterdamse haven als een aantrekkelijke locatie omdat kolen en bio-afval
daar eenvoudig kunnen worden aangevoerd. Bovendien stijgt de vraag naar
elektriciteit in Nederland met 2 à 3 procent per jaar. Zo wordt verwacht dat
in 2025 energieopwekking meer dan de helft van de CO2-uitstoot in de
haven produceert (figuur 57). De energieactiviteiten en de gespecialiseerde
logistieke dienstverlening zijn voor de chemiecluster rond de haven een
cruciale vestigingsplaatsfactor. Chemische bedrijven gebruiken ruwe olie
en aardgas voor de productie van bulkchemicaliën. De vraag is hoeveel van
deze productie in 2040 nog in Rotterdam is gevestigd. De verwachting is
dat relatief meer bulkchemicaliën in de toekomst in het Midden-Oosten en
Azië wordt geproduceerd, dichtbij de nieuwe afzetmarkten (HLG, 2008).
Dat betekent dat vooral de exportproductie van dit segment uit Europa
verdwijnt. Dit betekent ook een verandering van de structuur en het belang
van het chemiecluster voor de haven van Rotterdam. Concluderend: voor
energieactiviteiten in de haven wordt bulkchemie minder belangrijk en
energieopwekking steeds belangrijker.
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Tabel 12: Ook de structuur van de Nederlandse economie in 2040 is naar
verwachting sterk gerelateerd aan beide mainports.
Activiteit

Aandeel
toegevoegde
waarde in
Nederlandse
economie: in
2008 en 2040

Kenmerkende segmenten

Betekenis activiteit voor het functioneren van de mainports

Omvang
vraag
naar
transportdiensten

Nieuwe, hoogwaardige,
kleinschalige productie

2%

7-8%

-Service-, reparatie-, hergebruik- en onderhoud
-State-of-the-art productiekennis
-Robotisering en arbeidsextensieve productie
-Renewable chemie en industriële biotechnologie

-Zakelijke reizigers Schiphol
-Luchtvracht Schiphol
-Containers Rotterdam
-Divers palet droge en natte bulk Rotterdam
-Vestigingslocatie procesindustrie Rotterdam

+
+
+
++
++

Kennisgeneratie, toepassing en -overdracht

3%

6%

-Voedingsmiddelen en landbouwtechnologie en –kennis
-Duurzame, kennisintensieve logistiek
-Opleidingen

-Vestigingslocatie voor kantoren en researchcentra Randstad
-Vestigingslocatie voor topinstituten en proeftuinen Randstad
-Zakelijke reizigers Schiphol

.
.
+

Creatieve activiteiten

2%

4-5%

-Toerisme
-Entertainment
-Creatieve en evenementenlogistiek

-Toeristische vluchten/charters Schiphol/regionale luchthavens
-Zakelijke reizigers Schiphol

++
+

Nationale sectoren

12%

15%

-Waterbouw en watertechnologie
-Handelslogistiek
-Transport

-Vestigingslocatie voor kennisintensieve bedrijvigheid Randstad
-Faciliteren knooppuntfunctie voor distributiecentra Nederland
-Knooppuntfunctie Rotterdam/Schiphol

.
+/++
++

Energie

1%

1-2%

-Knooppuntfunctie Rotterdamse haven (import, opslag
en (weder)uitvoer olie, gas, kolen, biomassa)
-Stromen grondstoffen & energie voor havenindustrie
en energiecentrales
-Energierotonde
-Bijdrage aan duurzame energie

-Primaire havenfunctie bulk (op- en overslag, afvoer) Rotterdam
-Faciliteren havenindustrie Rotterdam
-Spilfunctie gasrotonde Rotterdam
-Vestigingslocatie voor elektriciteitscentrales Rotterdam
-CCS Rotterdam

++
++
++
++
++

Nn

Totaal

20%

33-36%

Bron: sectorstudies (afzonderlijke bijlage)
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3.6.6

naar locaties voor distributiecentra—meer op de export gericht—,
maar hebben zich daarnaast in kennisintensieve richting ontwikkeld.
Dit betekent bijvoorbeeld bij de waterbouw een relatief sterke vraag
naar service- en onderhoud—en daarmee een grotere vraag naar
zakelijke luchtvaartdiensten.

SAMENVATTEND BEELD DOMINANTE ACTIVITEITEN IN 2040

In dit hoofdstuk is stilgestaan bij drie zaken: (1) wat zijn de bestaande
inzichten over de stand van zaken van de Nederlandse economie in 2040,
(2) wat zijn belangrijke ontwikkelingen en krachten die op de mainports
afkomen en wat betekenen deze ontwikkelingen voor het functioneren van
de mainports in 2040? En: (3) hoe ziet de Nederlandse economie er in 2040
uit? Deze paragraaf geeft samenvattend punt 3 weer. Uit de studies van het
CPB, uit een aantal alternatieve bronnen en uit de uitwerking van vijf
dominante activiteiten in de Nederlandse economie voor 2040—samen
goed voor een derde van de toegevoegde waarde van de Nederlandse
economie—blijkt dat de Nederlandse economie in 2040 (tabel 12):

e.

Creatieve en kennisintensieve activiteiten zijn sterk toegenomen in ons
land en hebben een aandeel in de economie gekregen van zo’n 4-5
procent: een verdubbeling van het huidige aandeel. Dit betekent een
sterke vraag naar zowel zakelijke luchtvaart als naar luchtvracht en in
mindere mate containers. Ook toerisme blijft erg belangrijk voor de
Nederlandse economie—resulterend in een hoge vraag naar
luchtvaartdiensten.

a.

nog steeds gekenmerkt wordt door procesindustrie. Deze procesindustrie—en de chemische industrie is daarbij het meest belangrijk—
is meer gediversificeerd en hoogwaardig; alternatieve grondstoffen als
biomassa en gas zijn belangrijke inputs. Mainport Rotterdam
functioneert daarbij nog steeds als belangrijke vestigingsplaats.

b.

Gekenmerkt wordt door meer hoogwaardige en kennisintensieve
vormen van productie—kennisintensieve productie gerelateerd aan
service-, reparatie-, hergebruik en onderhoud.

-

mainport Rotterdam is niet alleen containerhaven, maar ook een
hoogwaardige bulkhaven. Omdat deze bulk hoogwaardiger is, zal een
relatief groot deel in containers worden vervoerd.

c.

Ook zal energie een belangrijk onderdeel blijven van de Nederlandse
economie. Dit blijkt niet zozeer uit het aandeel van de energiesector op
de totale economie, maar wel voor afgeleide functies zoals het
functioneren van Nederland als gasrotonde. Ook deze functie vraagt
om omvangrijke bulklogistiek.

-

Mainport Schiphol moet de toegenomen kennisintensiteit van de
Nederlandse economie en in het bijzonder de Randstad faciliteren. Dit
betekent een relatief grotere vraag naar zakelijk vliegen en luchtvracht.

-

Voor de procesindustrie, de energie, de nationale sectoren en creatieve
en kennisintensieve sectoren is zowel een grootschalige diepzeehaven
als een luchthaven met een omvangrijk netwerk ook in 2040 een
vestigingsplaatsfactor van belang.

d.

Bestaande ‘nationale sectoren’ zoals de waterbouw, de handel en de
transportsector zijn in 2040 verantwoordelijk voor een substantiële
omvang van de Nederlandse economie. Deze sectoren zijn
verantwoordelijk voor een hoge vraag naar transport—primair
gerelateerd aan de knooppuntfunctie—en voor een voortdurende vraag

Samenvattend heeft de Nederlandse economie zich in een hoogwaardige
richting ontwikkeld, echter nog steeds gebaseerd op klassieke sectoren en
nog steeds gerelateerd aan sectoren met een vraag naar hoogwaardige
mainportdienstverlening. Voor de mainports in 2040 betekent dit:

Blijft dan alles bij het oude? Hoogstens wat hoogwaardiger en
kennisintensiever? Ter afsluiting van dit hoofdstuk gaan wij in op de
impact van Zwarte Zwanen voor beide mainports.
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Figuur 58: Zwarte Zwanen in mainport Rotterdam en Schiphol. Zwarte Zwanen en hun effect op beide mainports;
positief/negatief versus kort en hevig/structureel. Een groot lettertype betekent een omvangrijk aspect, een klein lettertype
een gering effect. Toelichting/bron: bijlage 3.
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3.7

ZWARTE ZWANEN IN DE MAINPORT
In het najaar van 2009 ontstond de Dubai-crisis. Even dacht men aan een
Zwarte Zwaan en aan impact voor de terminal die containerterminaloperator DP World mede gaat aanleggen op Maasvlakte 2. Na enkele dagen
bleken de gevolgen beperkt en inmiddels is deze crisis weer naar de
achtergrond verdwenen. Vanuit het perspectief van Dubai is natuurlijk wel
sprake van een Zwarte Zwaan, maar de impact op ons land is vooralsnog
gering. Overigens: ook het niet optreden van een verwachte gebeurtenis
kan een Zwarte Zwaan zijn—géén zeespiegelstijging bijvoorbeeld.
In de inleiding is gewezen op het belang van het denken in Zwarte Zwanen
—onvoorziene gebeurtenissen met een grote impact. In de samenvattende
paragraaf hiervoor is een beeld gegeven van hoe de Nederlandse economie
er in 2040 uit zou kunnen zien. De inrichting van deze economie lijkt veel
op de huidige economie; natuurlijk: meer kennisintensief en vooral meer
creatief, maar nog steeds gekenmerkt door ‘dozen in het landschap’ en
containers die over onze rivieren en (spoor) wegen naar het achterland
worden vervoerd. Maar we weten ook dat een aantal Zwarte Zwanen roet in
het eten kan gooien en kan leiden tot een significant ander beeld in 2040.
Eind juni heeft een aantal ‘dwarse denkers’ (bijlage 3) zich in een
workshop gebogen over mogelijke Zwarte Zwanen en de impact op beide
mainports. In figuur 58 zijn de resultaten van deze workshop weergegeven.
Taleb (2007:77) onderscheidt twee soorten Zwarte Zwanen. De eerste soort
is relatief bekend en wordt in feite verwacht—denk aan een sterke
zeespiegelstijging. Daarnaast gaat het om een tweede soort van Zwarte
Zwanen, gebeurtenissen die nooit aan bod komen omdat ze echt buiten het
bestaande denken vallen—vaak gebeurtenissen die enige schaamte
oproepen bij de bedenker omdat ze zo onwaarschijnlijk zijn. Volgens Taleb
is het effect van de tweede soort veel groter. In de workshop zijn vooral
Zwarte Zwanen van de eerste soort benoemd. Vlaanderen sluit zich aan bij

Nederland (of valt Nederland zelfs binnen (zie bijlage 3)) is een voorbeeld
van het tweede soort. Het effect van deze Zwarte Zwaan werd positief
beoordeeld: Nederland heeft er een mainport bij (of Vlaanderen twee) en er
zal eindelijk eens strategisch worden samengewerkt tussen de mainports
aan weerszijden van de (huidige) grens. Door de HSL zal Schiphol zijn
captive achterland uitbreiden richting Antwerpen en mogelijk Brussel.
Het valt op dat van de meeste Zwarte Zwanen een negatief effect op het
functioneren van de mainports wordt verondersteld. Slechts enkele hebben
een positief effect. Maar ook positieve Zwarte Zwanen kunnen nadelen
hebben: indien sprake is van een doorbraak in de energievoorziening,
gecombineerd met de komst van een inherent stil vliegtuig, komen
belangrijke bezwaren tegen luchtverkeer op Schiphol te vervallen. Schiphol
kan dan verder doorgroeien in de lucht. Maar in de landzijdige afhandeling
zullen echter andere problemen ontstaan, zoals toenemende ruimtedruk en
congestie op de Schiphol ontsluitende infrastructuur.
Zwarte Zwanen als een wereldwijde klimaatschok en een sterke toename
van de olieprijs zijn niet verrassend, en dat deze sterk negatieve effecten op
de mainports hebben is evenmin een verassing.
Een effect dat voorheen niet erg op het netvlies stond heeft te maken met
de ontwikkelingen in het Europese achterland van mainport Rotterdam.
Rotterdam lijkt niet alleen kwetsbaar gericht op zee door de gevolgen van
klimaat en olieprijs, ook het achterland lijkt minder stabiel dan gedacht.
Met name de stabiliteit van de EU en van de Duitse staalindustrie zijn
belangrijke issues voor de mainports. In de afgelopen maanden is duidelijk
geworden dat de positie van een autoproducent als Opel en de financiële
sector zeer wankel bleek. Dit zou op termijn ook wel eens kunnen gaan
gelden voor de zware industrie in Duitsland.
Uit de beschrijving van de effecten van Zwarte Zwanen op de mainports
blijkt dat mainports gevoelig zijn voor Zwarte Zwanen. Dat komt allereerst
omdat mainports een sterke relatie hebben met de energiewereld en de
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Zwarte Zwaan: de EU valt uit elkaar
De huidige financiële problemen van landen als Griekenland en Spanje—en later
Italië—is de belangrijkste aanleiding waardoor de Europese monetaire unie niet meer te
handhaven is en na een dramatische Eurocrisis wordt besloten om de EU in enkele delen
uiteen te laten vallen.
Deze Zwarte Zwaan omschrijft de mogelijkheid van Europese disintegratie of het
omdraaien van het Europese integratieproces. Europese integratie gaat tot nu samen met
globalisering en een integrerende wereldeconomie.
Dit betekent dat Europa uit elkaar valt en de historische grenzen zich weer gaan sluiten.
Dit uiteenvallen kan worden versterkt door een trend van regionalisering and
protectionisme, onder andere ook tot nationalistisch protectionisme tussen Europese
landen.
Zwarte Zwanen met een duidelijke impact op de wereldhandel raken de mainports sterk
omdat de mainports primair een spiegel van de wereldeconomie zijn. Het effect van deze
Zwarte Zwaan is daarmee sterk negatief voor de mainports, met een fors afnemende
stroom van goederen passagiers zowel binnen Europa als van en naar Europa en de rest
van de wereld.
Specifiek betekent dit voor mainport Rotterdam dat de havenfunctie in omvang afneemt
en dat de betekenis van de mainport en van ons land als vestigingslocaties voor
transport- en logistieke bedrijven gericht op de Europese markt minder aantrekkelijk
wordt. Voor beide mainports zou in het geval van het uit elkaar vallen van Europa de
knooppunt- en vestigingsplaatsfunctie sterk afnemen, vooral wat betreft Europese
distributiecentra omdat deze functie sterk gedecentraliseerd wordt. Ook voor mainport
Schiphol heeft deze Zwarte Zwaan behoorlijke consequenties. Schiphol heeft de
afgelopen jaren sterk geprofiteerd van een integrerende Europese markt met een aantal
grote bedrijven die hun Europees hoofdkantoor hier hebben gevestigd. Dit had niet
alleen positieve effecten op de vastgoedsector maar ook op de vraag naar hoogwaardige
zakelijke dienstverlening. Deze vestigingsplaatsfunctie zal bij een uit elkaar vallend
Europa sterk afnemen.

Implicaties voor V&W beleid:



Andere strategische allianties in het goederentransport en in de luchtvaart
door zwakke internationale concurrentie en gefragmenteerde Europese markt
Uitbreiding mainportnetwerk niet meer nodig, schaalverkleining
waarschijnlijk noodzakelijk.
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wereldhandel. In de losse bijlage bij dit rapport waarin vijf sectoren zijn
beschreven, blijkt dat ook deze sectoren gevoelig zijn voor Zwarte
Zwanen—maar niet alleen in negatieve zin. Het effect van een wereldwijde
klimaatschok zal een push geven aan de nationale watersector en aan Urban
Flood management, denk aan de gevolgen van de orkaan Katrina in New
Orleans toen Amerikanen sterk naar Nederland hebben gekeken.
Maar ook een sector als de creatieve industrie is erg gevoelig voor Zwarte
Zwanen. De grootste bedreiging voor de creatieve industrie in Nederland—
en daarmee in steden als Amsterdam en Rotterdam—zou een langdurige
wereldwijde economische crisis zijn. Hierdoor worden zowel zakelijke als
particuliere afnemers getroffen, en dat werkt door in de positie van de
creatieve industrie doordat ze feitelijk luxe goederen voortbrengt. Ook het
uitvallen van digitale systemen (“Cyber 9/11”) zou de creatieve industrie
hard treffen door haar afhankelijkheid van dergelijke systemen voor de
uitvoering van primaire processen. Dit geldt met name voor media &
entertainment en creatieve diensten. De energie- en milieukosten die
samenhangen met het gebruik van digitale systemen (bijvoorbeeld
datacenters) zijn inmiddels ook een punt van zorg. Het verschuiven van het
zwaartepunt van de economie van westerse landen naar nieuwe
economieën zal leiden tot het vertrek van internationale hoofdkantoren en
daarmee van creatieve bedrijven. De creatieve bedrijven die blijven, zullen
een internationale positie moeten hebben verworven.

op de gevolgen van Zwarte Zwanen zodat je er niet door wordt verrast. En
de belangrijkste Zwarte Zwanen uit figuur 58 zijn duidelijk van de eerste
soort: reeds enigszins verwacht. Het CPB zou in ieder geval een aantal
Zwarte Zwanen in zijn modellen moeten stoppen—een olieprijs van zowel
5 als 300 US$, of: de gevolgen van het toerekenen van externe kosten
gerelateerd aan emissies aan zee- en luchtvaart. Daarnaast zouden deze
modellen zelf tegen het licht gehouden moeten worden en zou
geëxperimenteerd moeten worden met aspecten als chaostheorie12. Ten
tweede: richt je op het beschrijven van de gevolgen van een Zwarte Zwaan
en niet op de analyse van de kans van het optreden van een Zwarte Zwaan.
Deze analyse moet vooral beschrijvend zijn in plaats van voorspellend. Er
moet worden geëxperimenteerd met Zwarte Zwanen. Ten derde: scenario’s
zoals die door het CPB worden gemaakt worden sterk overschat en spelen
een te grote rol als uitgangspunt voor het beleid. Juist doordat deze
scenario’s Zwarte Zwaan-vrij zijn moeten ze slechts als ‘een’ visie op de
toekomst worden meegenomen, naast bijvoorbeeld uitdagende ‘what-if
analyses’. Ten vierde willen wij het volgende citaat van Taleb (2007:203)
meegeven als relativering: “By all means, demand certainty for the next
picnic; but avoid government social-security forecasts for the year 2040.”

Zwarte Zwanen en mainportbeleid

De toekomst is onzeker en per definitie moeilijk in modellen te vatten—dit
vraagt daarom enerzijds weer om eigenschappen als visie en intuïtie, maar
anderzijds om een veel meer flexibele en aanpassingsgerichte houding van
het mainportbeleid.

Wij achten het van belang om stil te staan bij Zwarte Zwanen omdat deze
niet worden meegenomen het bestaande mainportbeleid. Wij achten de
toekomst vooral grillig en onzeker door het optreden van Zwarte Zwanen.

12

Het stilstaan bij Zwarte Zwanen heeft naar onze mening vier belangrijke
functies. Ten eerste: maak Zwarte Zwanen grijs—dat wil zeggen: richt je

Zie daarvoor bijvoorbeeld suggesties over hoe de financiële sector zich zou moeten
ontwikkelen als antwoord op het falende kwantitatieve paradigma in financieel
risicomanagement in: ‘The gods strike back. A special report on Financial risk, The
Economist, 13 februari 2010.
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Zwarte Zwaan: doorbraak energievoorziening
Transport kost energie. Daarom zijn mainports direct afhankelijk van transport en
goederenstromen en wordt hun functie in grote mate bepaald door de prijs van energie;
lagere energiekosten stimuleert de luchtvaart, hogere energiekosten remt de luchtvaart af.
In de afgelopen decennia kende de relatieve prijs van energie één richting: omlaag. Deze
trend is de laatste jaren doorbroken met een piek in de olieprijs van $140. Dit zorgt voor
een impuls aan de zoektocht naar alternatieve energiebronnen.
Er vindt een technologische doorbraak van energieopwekking plaats—wij gaan hier niet
in detail in op de soort technologische doorbraak, maar de doorbraak leidt er toe dat
energie zowel heel goedkoop als heel schoon geproduceerd kan worden. Dit zou
betekenen dat zowel goederen- als persoonstransport wereldwijd sterk zal toenemen en
de globalisering zich verstevigd zal doorzetten, met een sterk positief effect op beide
mainports.
De specifieke implicaties voor de haven Rotterdam zijn dat knooppuntfunctie sterk zal
groeien. Dit zou een uitbreiding van de haven ten opzichte van het omliggende land
betekenen. Aan de andere kant is het onduidelijk in hoeverre de aardolie- en chemische
activiteiten in de haven geraakt zullen zijn omdat er geen aannames zijn gemaakt over de
technologie van energieopwekking. Als energie vooral elektrisch opgewekt zou worden
zal dit een verdwijnen van de energieknooppuntfunctie van de haven Rotterdam
betekenen. De vraag is hier daarom in hoeverre het verdwijnen van deze functie door
andere activiteiten zoals een uitgebreide invoer- en wederuitvoerfunctie opgevangen zal
kunnen worden.
De specifieke implicaties van goedkope en schone energie op de mainport Schiphol
komen vooral van een doorzettende globalisering en Europese integratie. Stijgende
welvaart wereldwijd betekent meer goederenconsumptie maar ook meer particuliere- en
zakelijke luchtpassagiers. Mogelijk zou dit betekenen dat de vraag de capaciteit van de
mainport Schiphol zal uitgroeien met gevolg voor capaciteitsaanpassingen.

Implicaties voor V&W beleid:


Uitbreiding haven Rotterdam; mogelijke herstructurering chemie- en
aardolieraffinageterreinen



Uitbreiding luchthaven Schiphol; milieulasten minder vanwege schone
energie



Forse aanpassing infrastructuur Randstad / Mainports
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4

VAN MAINPORT NAAR WERELDSTADHAVEN:
BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN
Wereldstadhavens: een onmisbare faciliteit van de Randstad
“Het mainport concept was een succesverhaal dat elan bracht in de
samenwerking rond Schiphol. Maar de overheid heeft het concept niet
aangepast aan de dynamiek rond luchthavens en de economie in de
omgeving. De slagzin ‘Nederland Distributieland’, onlosmakelijk
verbonden met het mainportconcept, heeft veel van zijn glans verloren.”
Dit wordt geconcludeerd in Mainport 2.0, het advies van de Commissie
Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens (2009). Schiphol heeft zich
ontwikkeld tot een Airport City—een conglomeraat van winkelcentra,
congresruimtes, kantorencomplexen en andere faciliteiten. Daarnaast gaat
het zowel binnen als buiten het luchtvaartterrein allang niet meer om
traditionele distributie en logistiek; het gaat om kennisinfrastructuur,
kwaliteit, clusters rondom duurzaamheid en ‘cradle to cradle’. Tenslotte is
de economie van Amsterdam steeds meer gericht op ICT, kennis en
creativiteit; voor Schiphol een belangrijke potentiële bron van zakelijke
reizigers. In plaats van het klassieke aan de mainports gerelateerde
‘motordenken’ is sprake van een toenemende wederzijdse afhankelijkheid
tussen de perspectieven op de luchtvaartmarkt voor Air France-KLM en
Schiphol, de economische potenties van Schiphol en de economische
ontwikkeling van Amsterdam en de Metropoolregio.
Met de genoemde constatering van de Commissie Ruimtelijke
Ontwikkeling Luchthavens zijn wij het van harte eens. Wij zien echter dat
in de komende jaren deze wederzijdse afhankelijkheid zich nog een stap

verder ontwikkelt; dat Schiphol relatief meer afhankelijk wordt van de
ontwikkeling van de Randstad en Metropoolregio dan andersom. Ook voor
mainport Rotterdam zien wij een dergelijke ontwikkeling. Daarbij zien wij
de mainports als havens voor de Randstad—de Randstad als potentiële
wereldstad; een stad die zich kan meten met steden als Londen en Parijs.
Voor dergelijke steden wordt ook zelden gerept dat de havens motoren
voor de stedelijke economie zijn; ook deze wereldsteden hebben hun
wereldstadhavens echter wel nodig om te kunnen functioneren—net zoals
het aanbod van culturele instellingen, snelwegen, aantrekkelijke parken,
medische voorzieningen en uitzonderlijke woonmilieus nodig is. De havens
zijn slechts één van de dominante voorzieningen voor de Randstad en
overig Nederland. Natuurlijk heeft Nederland ook in de toekomst nog
steeds een belangrijke logistieke sector. Deze sector is echter in
toenemende mate te karakteriseren als hoogwaardig en kennisintensief, met
een nadruk op activiteiten als ketenregie, support en advanced producer
services, opleidingen en R&D-activiteiten. Veel van de traditionele
functies—voorheen ingevuld met slogans als ‘Meer doen met lading’—
worden uit de mainports richting achterland gepushed—voor een deel
richting het Duitse achterland. Kortom: mainports zijn wereldstadhavens
geworden; belangrijke locatiefactoren voor brede economische activiteiten
in de economische motor Randstad Holland in breed verband.
Er is in dit onderzoek al een aantal maal gerefereerd aan de RDM-campus
in de Rotterdamse haven—een samenwerkingsverband van Havenbedrijf
Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Albeda Collega en in het
bedrijvendeel—RDM Innovation Dock—een samenwerkingsverband met
de TU Delft. Wij zien deze campus als een illustratie voor de
kennisintensieve, creatieve en innovatieve toekomst voor de mainports,
voortbouwend op de historische traditie van de haven maar wel met een
duidelijke transitie naar scholing, experimenteren en revitaliseren.
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Met dit sfeerbepalende beeld in het achterhoofd beantwoorden wij tenslotte
de in de inleiding gestelde onderzoeksvragen.

1. Welke rol kunnen de mainports/wereldstadhavens spelen in
de vernieuwing en de versterking van de economische
structuur?
In dit onderzoek is in kaart gebracht dat de visies over de economische
structuur van ons land in de toekomst in sterke mate eensluidend zijn. Deze
toekomstige structuur is relatief kennisintensief, hoogwaardig en met een
belangrijke rol voor de creatieve industrie. Tegelijkertijd is een rol voorzien
voor ‘klassieke’ economische sectoren, zoals de handel, de chemische
industrie, logistiek en transport , voedingstechnologie, de energiesector en
de watersector. De mainports hebben primair een faciliterende rol voor
deze sectoren, zij fungeren als een sterkte in het vestigingsmilieu en
faciliteren een vraag naar zakelijke luchtvaart, naar luchtvracht en naar
bulk- en containerlogistiek, verbonden aan deze belangrijke sectoren in
2040.
Daarnaast ontwikkelen de mainports zich zelf in een meer kennisintensieve
richting. Het mainportbeleid heeft vanaf 2009 een verdere ontwikkeling
laten zien. In plaats van de inzet op de fysieke uitbreiding van
infrastructuur is in de economische langetermijnvisie op mainport
Rotterdam (Ministerie van EZ, 2009) een start gemaakt met het inzetten op
de ‘software’: het generen en toepassen van kennis en innovatie op het
gebied van transport, logistiek en supply chain management in combinatie
met het versterken van Nederland als knooppunt in mondiale netwerken
van hoogwaardige (zakelijke en kennisintensieve) dienstverlening.
Nederland heeft in 2040 zijn spilpositie in wereldwijde goederenstromen
versterkt door naast het accommoderen van traditioneel goederenvervoer
sterk in te zetten op logistiek, ICT, supply chain management, consultancy
en toeleverende hoogwaardige dienstverlening zoals bancaire, verzekering

en juridische diensten. Het versterken van deze activiteiten maakt ons land
aantrekkelijk voor vestiging van (hoofd) kantoren—waaronder
hoofdkantoren van logistieke bedrijven, zoals rederijen. Tegelijkertijd zal
de regiefunctie van fysieke goederenstromen en ketens, als ook de
toelevering van hoogwaardige dienstverlening, ruimtelijk verder zijn
losgekoppeld van de operaties, zonder deze relatie overigens geheel los te
laten. De regiefuncties van fysieke ketens en gespecialiseerde
hoogwaardige dienstverlening zullen zich concentreren in wereldsteden en
grootstedelijke regio’s met een hoogwaardig en aantrekkelijk
vestingklimaat. Vanuit deze locaties stuurt men mondiale fysieke
goederenstromen, neemt men strategische beslissingen omtrent
investeringen en concentreert kennis en informatie zich. De impact van
economische structuurversterking is daarmee op beide mainports als
vestigingsplaats voor kantoren, research- en opleidingcentra en voor
topinstituten op het gebied van Logistiek en Greenports.
Wij concluderen dat de sectoren die in de toekomst gaan toenemen in
economisch belang in meerderheid een relatief sterke vraag naar de
dienstverlening van de zee- en luchthavens hebben. Kortom: de twee
wereldstadhavens spelen een belangrijke rol in het faciliteren van
dominante sectoren in de Randstadeconomie van 2040. Juist door deze
faciliterende rol en door het versterken van de kwaliteit van het
vestigingsplaatsmilieu spelen de twee wereldstadhavens een rol in het
structureel versterken van de economische structuur in ons land.
2. Kunnen de mainports door hun faciliterende rol voor zowel
de kenniseconomie, de zakelijke dienstverlening en de
hoogwaardige industrie en logistiek, bijdragen aan
robuuste(re) economische structuur?
Het antwoord op deze vraag luidt positief. Onder een robuuste
economische structuur verstaan wij een structuur die het vermogen bezit

94

om de functie waarvoor het ontworpen is te blijven vervullen, ook in
situaties die sterk afwijken van de reguliere gebruiksomstandigheden. Bij
deze sterke afwijkingen denken wij allereerst aan de
structuurveranderingen die worden voorzien voor 2040 in de vormgeving
van de Nederlandse economie. In deze studie hebben wij laten zien dat
deze structuurveranderingen in de richting van een hoogwaardige,
kennisintensieve en creatieve economie nog steeds sterk samenhangen met
het functioneren van beide mainports. Mainport Schiphol speelt deze rol bij
de vraag naar zakelijke dienstverlening en hoogwaardige luchtvracht en
wederuitvoer; mainport Rotterdam bij containerlogistiek, wederuitvoer en
de meer gediversificeerde en meer hoogwaardige procesindustrie,
biomassa, gas en chemie. In tweede instantie denken wij bij sterke
afwijkingen van gebruiksomstandigheden aan Zwarte Zwanen.
Geconstateerd is dat beide mainports sterk reageren op het optreden van
Zwarte Zwanen—sterker dan in de rest van de economie. De gevolgen van
de huidige crisis op het functioneren van de beide mainports laten dit zien.
Ook de mainports veranderen mee in de richting van een meer
hoogwaardige en kennisintensieve richting door de in deze studie
veelvuldig genoemde inzet op hoogwaardige dienstverlening,
supportactiviteiten en ketenregie, alsmede op het concept Airport City.
Het bijdragen aan een meer robuuste economische structuur heeft ook veel
te maken met de flexibiliteit van de mainports onder verschillende
scenario’s. Alleen in een scenario waarbij sprake is van een
structuurverandering naar veel meer lokale en regionale productie, en een
terugval in de globalisering, zullen de mainports hun functie verliezen.
Enkele van de genoemde Zwarte Zwanen in deze studie voorzien
omvangrijke handelsconflicten of vergelijkbare gebeurtenissen als de
kredietcrisis—faillissement van de VS, desintegratie EU, zeer hoge
olieprijs—die een zeer sterk effect op de wereldhandel hebben en een
mogelijke terugval in de globalisering kunnen veroorzaken. Dit zal de
mainports sterk raken omdat zij primair een ‘spiegel van de
wereldeconomie’ zijn.

3. Welke rol speelt het feit dat de economie steeds meer een
netwerkeconomie wordt voor de betekenis van de
mainports?
Mainports zijn bij uitstek locaties waarbij de gevolgen van de globalisering
voelbaar worden. Mainports zijn schakelpunten in internationale
productienetwerken en netwerken van dienstverleners. In deze studie is
betoogd dat de netwerkrelaties zich niet alleen uitstrekken tot productie en
logistieke netwerken, maar in belangrijke mate ook tot netwerken in de
creatieve sector en in de kennissector. Het reisgedrag van de Rotterdamse
architect Rem Koolhaas is daar een voorbeeld van maar ook de
netwerkvorming in de museumsector, waarbij de Hermitage een
dependance heeft gevestigd in Amsterdam en het Rijksmuseum, dat—
indien dit museum de verbouwingsimplosie ooit te boven komt—wellicht
dependances vestigt in steden als Tokio of Chicago.
Regio’s moeten door middel van directe buitenlandse investeringen
opgenomen worden in global production/services networks. Dit kan alleen
maar als regio’s bepaalde sterke assets bezitten die dermate aantrekkelijk
zijn dat deze regio’s ook daadwerkelijk worden opgenomen in ‘global
networks’. De beide mainports en de Nederlandse economie zijn in de
afgelopen decennia belangrijke bestemmingen geweest voor deze directe
buitenlandse investeringen—denk bijvoorbeeld aan spraakmakende
investeringen in containerterminals op de Maasvlakte, aan de doorlopende
investeringen in distributiecentra, aan investeringen in hoofdkantoren en
dergelijke. De strategie is om de positie van de Randstad als internationale
topregio te versterken en om daarbij uit te gaan van sterke factoren als de
aanwezigheid van de mainports, naast bekende sterkten als de
internationale oriëntatie van ons land, een hooggeschoolde
beroepsbevolking, een aantrekkelijk douaneregiem etc. Kortom: de beide
mainports spelen een sleutelrol in het streven om belangrijke onderdelen
van production/services networks naar de Randstad te halen.
Tegelijkertijd is geconstateerd dat de ontwikkeling naar netwerkvorming
zich ook uitstrekt tot de mainports zelf: mainport Rotterdam ontwikkelt
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zich tot Mainport Netwerk Nederland. Stuwadoors—of in aangepast
jargon: global terminal operators—hebben wereldwijde netwerken van
terminals ontwikkeld waarin zij op een dedicated wijze een eigen prestatie
realiseren. Terminals transformeren zelf door concepten als extended gates
of containertransferia ook steeds meer tot netwerken. Daarnaast hebben de
mainports een sterke relatie met netwerken van inlandterminals. Voorts
hebben wij de netwerken van advanced logistics logistics en
ketenregisseurs genoemd—netwerken die de transitie van de mainport als
klassieke load centra naar World port cities—of beter: wereldstadhavens—
belichamen.

is een aantal sectoren in beeld gebracht dat baat heeft bij sterke mainports;
wij recapituleren:
-

De wederuitvoer/groothandel; de sector die in de ‘Nederland
Distributieland filosofie’ de belichaming van de mainportstrategie was
door de vele EDC’s in ons land, die gebruik maken van containers
vanuit het Verre Oosten of de VS die vervolgens in DC’s belanden
waarin value added logistics operaties plaats vinden, waarna deze
goederen wederom worden uitgevoerd;

-

De transport- en logistieke sector zelf; het is uiteraard de logistieke
sector zelf die in sterke mate baat heeft bij sterke mainports. Daarbij
gaat het niet alleen om de fysieke en transportoperaties gerelateerd aan
zee- en luchthavens (scheepvaart, luchtvaart, overslag, opslag) of aan
de wederuitvoer; het gaat heel nadrukkelijk ook om afgeleide of
ondersteunende dienstverlening—die in deze studie uitputtend
genoemde:

De netwerkeconomie wordt vooral gedreven door economies of scope—het
leveren van gedifferentieerde kwaliteit—en minder door economies of
scale. Wij verwachten dan ook dat een belangrijke toekomstige functie van
de mainports zich op de vraag naar scope-voordelen zal gaan richten:
maatwerk voor verschillende netwerkniches. Dit maatwerk zal juist door de
ontwikkeling naar mainportnetwerken gefaciliteerd kunnen worden:
Zestienhoven als hoogwaardige zakelijke luchthaven voor vluchten binnen
Europa, vliegveld Lelystad als low-budget luchthaven en Schiphol als
internationale luchthaven met een sterk zakelijk segment. De
mainportnetwerken gaan daarmee af van het aanbieden van louter massa en
zullen in de toekomst een sterk gedifferentieerde en veelzijdige,
hoogwaardige kwaliteit faciliteren.
4. Welke sectoren of activiteiten hebben baat bij sterke
mainports?
Wij hebben in deze studie geen input-outputrelaties in kaart gebracht naar
de vraag van verschillende sectoren naar de dienstverlening in de
mainports. Dit is een studie op zich—zie bijvoorbeeld Warffemius
(2007)—omdat blijkt dat distributiecentra die zich onder de rook van
Schiphol vestigen niet de transfortinfrastructuur, maar meer de bestaande
relatie met Nederland als vestigingsplaatsfactor noemen. In dit onderzoek

-

o

Ketenregie; expediteurs en andere tussenpersonen;

o

Internationale hoofdkantoren voor organisaties actief in de
transportsector;

o

Support activiteiten en advanced producer services; sectoren
die een vraag vanuit de mainports krijgen naar hoogwaardige
dienstverlening; onder meer de uitzendbranche;

o

Landside activiteiten op mainport Schiphol: hotels, kantoren,
detailhandel etc.

Zakelijke dienstverlening en internationale hoofdkantoren;
hoogwaardige dienstverlening vanuit de financiële sector, maar ook
vanuit de ICT-sector. Deze sector laat een sterke internationalisering
zien, maar door de effecten van de bankencrisis is juist de
internationale, zakelijke component van deze sector in belang
afgenomen.
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-

Creatieve sector; ook de creatieve sector heeft baat bij sterke
mainports omdat één van de belangrijkste trends in deze sector de
toenemende internationalisering is.

-

Toerisme en congreswezen zijn sterk gerelateerd aan Schiphol.

-

Sterke deelmarkten voor luchtvracht; zoals snijbloemen, medische
apparatuur, wafersteppers.

-

Procesindustrie; voor de procesindustrie—en met name de
basischemie en aardolie-industrie—is mainport Rotterdam een
belangrijke vestigingsplaatsfactor wegens de gespecialiseerde
clusterfactoren in de regio.

5. Is toerisme bijvoorbeeld een potentiële groeisector en kan
toerisme een groeisector zijn zonder mainports? Hetzelfde
geldt bijvoorbeeld voor ‘milieu’ (CO2-opslag, windenergie,
bio-energie) als groeisector. Hoe zit het met ‘nieuwe’
activiteiten zoals design, entertainment, gaming-industrie,
mode...? Welke rol spelen zij in 2040 in onze economie en
hoe passen de mainports daarin?
De bovengenoemde sectoren zijn in dit onderzoek uitgewerkt in drie
sectoren: ten eerste de creatieve industrie, ten tweede de sector ‘Nieuwe,
hoogwaardige, kleinschalige productie’ en ten derde de energiesector. Het
betreft hier drie sectoren die naar verwachting een duidelijke groei laten
zien in de Nederlandse economie in 2040. Wat betreft hun impact op de
mainports is voor deze drie sectoren geconcludeerd:
- Creatieve industrie (paragraaf 3.8): de naar verwachting toegenomen
toeristische stromen zijn allereerst een belangrijk impact op mainport
Schiphol. Daarnaast hangt de sterke concentratie van de creatieve
industrie in Amsterdam samen met de geschiedenis van de stad als
handelsplatform en als vestigingslocatie van Nederlandse en (west-)
Europese hoofdkantoren van internationaal opererende bedrijven in

detailhandel, financiële en zakelijke diensterlening. Voor
internationaal opererende bedrijven is de nabijheid van een luchthaven
met een goede hubfunctie—en daardoor een groot aantal
bestemmingen—een belangrijke vestigingsfactor. Het belang van de
mainport voor de creatieve industrie (vooral reclame en GrootAmsterdam als distributiecentrum voor mode) moet in deze
samenhang worden gezien. Er zijn al met al weinig aanwijzingen dat
mainport Rotterdam bijdraagt aan groei van de creatieve sector.
-

Nieuwe, hoogwaardige, kleinschalige productie (paragraaf 3.6): Er zijn
drie ontwikkelingen gerelateerd aan deze nieuwe, hoogwaardige en
kleinschalige productie—die een hoge vraag naar mainportdiensten
kent. Ten eerste verandert de samenstelling van de grondstoffen die in
de Rotterdamse haven aankomen. Het totale volume zal niet significant
toenemen. De huidige, dominante eenzijdige oliestroom zal
plaatsmaken voor uiteenlopende producten waaronder biogrondstoffen
en industriële halffabricaten. Daarnaast zullen ook nieuwe typen
procesindustrie zich in de haven vestigen wegens de nog steeds grote
vestigingsplaatsvoordelen van ons land voor dergelijke
kapitaalsintensieve industrie. Deze vestigingen zullen gekenmerkt
worden door een duurzaam karakter en een hoge kennis- en ruimteintensiteit. Ten tweede zullen veel van de producten die de industrie in
2040 voortbrengt via de lucht worden vervoerd. De kenmerken van
deze productie—maatwerk, experimenteren en een proeftuinkarakter—
zijn vaak op individuele klantenorder vastgesteld, of het gaat om een
proefrun van een bepaald product. Ook betekent een dergelijke vorm
van kennisintensieve productie veel overleg met toeleveranciers,
consultants, vormgevers, experts gerelateerd aan productietechnologie
etc. Deze nieuwe, hoogwaardige, kleinschalige productie heeft
daarmee zowel een grote vraag naar luchtvracht als naar
personenvervoer via de lucht. Ten derde zal mainport Rotterdam

97

vooral meer containers gerelateerd aan deze hoogwaardige vorm van
productie te verwerken krijgen—vooral ook containers met goederen
voor hergebruik, recycling of reparatie en hoogwaardige bulk
(tankcontainers).
-

Energie (paragraaf 3.6.50): Het belang van energie voor de mainports
verschilt sterk tussen Schiphol en de haven van Rotterdam. Schiphol is
vooral een grote gebruiker van brandstof:. De haven van Rotterdam
heeft daarentegen een cruciale functie als knooppunt voor fossiele
energiedragers (opslag en overslag). De haven heeft hiermee niet
alleen een strategische functie voor een veilige energievoorziening
voor Nederland, maar ook voor het Europese achterland. Bovendien is
een aantal grote gebruikers in de haven gevestigd, met name de
chemie, waarvoor directe toegang tot energiegrondstoffen (olie, gas)
van strategisch belang is.

6. Wat zijn de consequenties voor deze sectoren en
activiteiten als we niet meer zouden investeren in de
mainports?
Niet meer investeren in de mainports heeft een negatief effect op deze
sectoren en op de nagestreefde versterking van de Randstad. Mainports
worden sterker verankerd met de regionale economie en staan minder op
zichzelf. De vraag dient echter naar onze mening te zijn: welke
investeringsstrategie ten aanzien van de mainports faciliteert de economie
van de Randstad op de meest adequate wijze?
In dit rapport is geconstateerd dat sprake is van een evolutie in het
mainportbeleid, waarbij de Randstad een leidende rol heeft gekregen en de
mainports daarbij uitgaan van een faciliterende rol om de Randstad te
versterken. Dit betekent een investeringsstrategie die zich vooral richt op
de versterking van de Randstad en zoekt naar de wijze waarop de
mainports optimaal aan deze versterking kunnen bijdragen. In dit rapport

stellen wij dat dit mede zou kunnen door de ontwikkeling van de
supportfunctie gerelateerd aan de mainportdienstverlening:
kantoorontwikkeling voor advanced producer services, ketenregie en
mogelijk ook voor maritieme partijen zelf. Dit is een strategie die in de
plaats komt van de investeringen in hardware van de afgelopen decennia
(Maasvlakte 2, Betuweroute, etc.)
In het verleden is door TNO (2003) onderzoek uitgevoerd naar het belang
van de doorvoerfunctie in de Nederlandse economie. Daarbij is er van
uitgegaan dat een belangrijk onderdeel van de mainportfunctie—de
doorvoersector—niet meer in ons land gefaciliteerd zou worden en
afgebouwd zou worden. In het onderzoek werd geconcludeerd dat dit op de
lange termijn geen nadelig effect heeft op de ontwikkeling van de
Nederlandse economie. Dit relativeert het belang van de mainportsector als
groeimotor voor de Nederlandse economie. In deze zin is het juist dat de
Rijksoverheid een aanpassing in het mainportbeleid heeft uitgevoerd. Een
selectieve en faciliterende rol van de mainports achten wij in
overeenstemming daarmee.
7. Wat kunnen de antwoorden op bovenstaande vragen
betekenen voor de ontwikkeling van het mainportconcept
en de mogelijk daaraan gekoppelde interventies?
Afscheid van de motorfunctie van de mainports
De vier functies van de mainports—(1) de knooppuntfunctie, (2) de
regionale functie als vestigingsplaats, (3) de regierol en (4) de nationale
‘motorfunctie’—hebben elk in de afgelopen twee decennia aan belang
gewonnen. In de toekomst verwachten wij echter een gedifferentieerde
ontwikkeling van beide mainports. Mainport Schiphol zal zich vooral
verder ontwikkelen in de richting van de regionale functie, waarbij het
grootstedelijke vestigingsmilieu voor de Randstad als functionele regio
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moet worden gezien. Mainport Rotterdam zal zich verder ontwikkelen in de
richting van de knooppuntfunctie—als ‘containermengmachine’ en het
mainportnetwerkperspectief —en in de richting van de regionale functie
gerelateerd aan de procesindustrie in de haven en aan hoogwaardige
dienstverlening. Daarbij neemt de functie van de regierol van de mainports
vooral in belang toe. Het onderscheid tussen mainportgerelateerde
kantoorontwikkeling in Rotterdam en Schiphol is dat deze ontwikkeling in
Rotterdam meer samenhangt met het directe functioneren van de
mainport—hoogwaardige dienstverlening aan de mainports, kantoren van
reders—terwijl Schiphol meer functioneert voor gebruikers van niet direct
met de mainports verbonden kantoorfuncties—zakelijke dienstverlening,
handel etc.
Voor wat betreft de ‘motorfunctie’ neemt de Randstad in breed verband de
primaire rol over en vervullen beide mainports in de toekomst meer een
functie als ‘wereldstadhavens’ (of Randstadhavens).
De mainports zijn ‘af’ wat betreft hun hoofdstructuur.
Door verscherpte kwaliteitseisen in de omgeving van de mainports is het
niet te verwachten dat de mainports tot 2040 significante en grootschalige
nieuwe ontwikkelingen zullen laten zien op of nabij de huidige locaties.
Nieuwe landingsbanen, een tweede terminal voor Schiphol, een Derde en
eventueel Vierde Maasvlakte, de annexatie van grootschalige
bedrijventerreinen voor de havengerelateerde industrie, zoals in de Hoekse
Waard, zijn allemaal niet voorzien. Eventuele grootschalige, nieuwe
ontwikkelingen zullen op geheel andere locaties plaatsvinden, bijvoorbeeld
op een luchthaven in zee of in de Flevopolder. De huidige vorm van de
mainports zal in essentie ook de vorm zijn waarin de mainports in 2040
zullen functioneren. Dit betekent niet dat de mainports zich niet zullen
ontwikkelen: deze ontwikkeling zal echter een kwalitatieve zijn en een
ontwikkeling van het mainportnetwerk in breed verband. Nieuw

vastgoed—denk aan Schipol Cargo City/Cargo World Schiphol—zal
binnen de bestaande hoofdstructuur worden ontwikkeld.
Op weg naar grensoverschrijdende samenwerking
Netwerkvorming is een hele belangrijke strategie gericht op de verdere
ontwikkeling van de mainports—zoals hiervoor reeds betoogd. In de
Economische visie op de langetermijnontwikkeling van mainport
Rotterdam (Ministerie EZ, 2009)wordt dit netwerkdenken actief opgepakt.
Wij denken echter dat in de toekomst een verdergaande
netwerkontwikkeling nodig is, waarbij verder wordt gekeken dan een
‘Mainportnetwerk Nederland’, maar dat naar samenwerking binnen Europa
wordt gezocht in netwerkverband. Een belangrijke achtergrond daarbij is
dat partijen in de zee- en luchtvaart steeds meer opereren vanuit
internationale netwerken—denk aan allianties in de lucht- en
zeecontainervaart en denk aan de netwerken van global terminal operators.
Juist mainports moeten actief samenwerken om een antwoord te geven op
deze steeds dominantere marktmacht bij de gebruikers. Een strikt nationale
benadering van samenwerking zal daarmee in de toekomst ontoereikend
zijn.
Kwaliteit en selectiviteit in de mainports
Kwaliteit is een belangrijk structurerend gegeven in het denken rond de
mainports. Kwaliteit heeft daarbij drie dimensies: (a) een economische
dimensie; de kwaliteit van het vestigingsklimaat rond de mainports, (b) een
netwerkdimensie; de kwaliteit van de mate van connectiviteit van de
mainports en (c) een duurzaamheiddimensie. Kwaliteit betekent naar onze
mening ook selectiviteit: niet alle activiteiten moeten in de toekomst in de
Rotterdamse haven kunnen plaatsvinden. De Beleidsbrief Duurzame
Zeehavens van het Ministerie van V&W (2007) stelt bijvoorbeeld dat men
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streeft naar het ontwikkelen en aantrekken van duurzame activiteiten en
goederenstromen. Dat betekent dat niet-duurzame activiteiten en
goederenstromen niet thuishoren in de mainports. Wat moet onder
dergelijke activiteiten en stromen worden verstaan? Doorvoerstromen?
Doorvoerstromen die via de weg worden afgevoerd? Doorvoerstromen die
via de weg met Euro-2 vrachtwagens worden afgevoerd? Interventies rond
de mainports moeten gestoeld zijn op een heldere operationalisering van dit
kwaliteitsbegrip.
Omgaan met een krimpscenario rond de mainports
Het afgelopen jaar is de wereldhandel sterk terug gelopen. De hoeveelheid
scheeps- en luchtvaartbewegingen in de mainports kent een dramatische
terugval en het spook van de overcapaciteit ligt op de loer. Het heeft er alle
schijn van dat sprake is van een nieuwe fase in de wereldeconomie waarin
begrippen als teruglopende globalisering, een verdergaande verschuiving
van productie en consumptiezwaartepunten naar Azië en een sterke
consolidatie in de logistieke sector er voor zorgen dat we in een ander
groeipatroon terecht komen. Kortom; naast de optimistische verwachtingen
rond een verdergaande globalisering , zou ook wel eens het tegendeel
kunnen optreden met structurele aanpassingen in de omgeving van de
mainports. Vragen die opkomen zijn: hoe reëel is een langdurige periode
van negatieve of lage groei? Hoe gaat het rijk om in de beleidsprioritering
bij structurele lagere financiële mogelijkheden?
Hoe mainports managen in een fundamenteel instabiele omgeving?
Hoe gaat het mainportbeleid om met een fundamenteel instabiele omgeving
waarin een stabiel perspectief en zekerheid voor de toekomst eigenlijk niet
gegeven kan worden? Waarin het standaard vertrouwen op CPB-scenario’s
is achterhaald? Waarin fundamenteel onvoorspelbare ontwikkelingen met

een omvangrijke impact (Zwarte Zwanen) een steeds grotere rol zullen
gaan spelen? Wat betekent deze fundamentele instabiliteit voor de
omvangrijke investeringen, zoals in Maasvlakte 2 en A15?
De in de Economische langetermijnvisie (Ministerie EZ, 2009)
aangehaalde SER-ladder is een belangrijk en flexibel uitgangspunt voor
investeringen. Veel meer van dergelijke flexibele beleidsondersteunende
oplossingen zouden moeten worden gezocht om in te kunnen spelen met
het beleid op de fundamenteel instabiele omgeving, waarbij de volgende
onverwachte gebeurtenis met volstrekt onverwachte effecten zich op het
moment dat de lezer deze tekst tot zich neemt, kan voltrekken—een
energieoorlog tussen Rusland en West-Europa? Een onverwachte impact
van een sneller dan verwacht gaande klimaatverandering? Een vergaande
voedselcrisis?
Op dit moment is binnen de TU Delft—in samenwerking met het
Havenbedrijf Rotterdam—een onderzoeksproject lopend gericht op
flexibele havenontwikkelingen (Han Ligteringen, TU Delft/ Maurits van
Schuylenburg, Havenbedrijf Rotterdam / Poonam Taneja, TU Delft).
Daarbij wordt een veelheid van instrumenten geanalyseerd om juist een
antwoord te krijgen op Zwarte Zwanen—van flexibele beleidsvorming tot
flexibele haveninrichting. Wij bevelen aan om dergelijke zoekrichtingen
nauwlettend te monitoren.
Daarnaast bevelen wij van harte een aanbeveling van de Raad voor Verkeer
en Waterstaat (2009:27) met betrekking tot het omgaan met onzekerheden
aan: “De Raad pleit ervoor om in beleid en bestuur fundamenteel anders
om te gaan met onzekerheden. Dat wil zeggen: niet zoals gebruikelijk te
blijven zoeken naar (schijn)zekerheden, maar onzekerheden helder en
transparant in de beleidsanalyse neer te zetten en daar vervolgens proactief
mee om te gaan.”
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BIJLAGE 1: ONTWIKKELINGEN EN ISSUES MAINPORT 2040
2.
17 juni 2009, TNO
Aanwezigen:
Felix Brandes—TNO
Eric Euwe—V&W

3.

Wouter Jacobs—EUR
Olaf Koops—TNO

Concentratie in internationaal transport In 2040 zijn er drie of vier
zeer grootschalige internationale transportconsortia over, partijen die
zowel lucht- als zeevracht realiseren. Deze concentratie strekt zich ook
uit tot de terminaloperators in zee- en luchthavens.
Grootschalige railinfrastructuur Azië-Oost Europa In 2040 is een
betrouwbare railinfrastructuur gerealiseerd tussen Azië en Oost Europa
met omvangrijke capaciteit, waardoor een volwassen alternatief tussen
zee- en luchtvaart is ontstaan op deze relatie.
Kleinschalige luchtvaart In 2040 is sprake van een groot aantal niches
in de luchtvaart, gericht op specifieke doelgroepen. Dit heeft vooral
effect op kleinschalige luchtvaart, deze niches hebben in een zeer
sterke groei laten zien.

Bart Kuipers—EUR
Roel Lenoir—V&W

Nieuwe gereedschappen/nieuwe technologie

Walter Manshanden—TNO

4.

Michiel Nijdam—EUR
Theo Reijs—TNO
Lori Tavasszy—TNO
Kees Verweij—TNO

5.

Marinka Wildeman—V&W
In deze workshop zijn door de aanwezigen twee activiteiten uitgevoerd.
Ten eerste is vastgesteld wat de belangrijkste issues zijn die op de beide
mainports afkomen in 2040 (bijlage 1). Ten tweede is vastgesteld wat de
impact van deze issues op het functioneren van beide mainports in 2040 is
(bijlage 2). De mate van waarschijnlijkheid en de impact op beide
mainports is na afloop in een enquête vastgesteld (het resultaat staat in de
figuren 43 en 44 afgebeeld).

6.
7.

Beheersen van onzekerheid In 2040 is men er door geavanceerde ICT
in geslaagd om onzekerheid in toenemende mate te beheersen. Dit
maakt het plannen van logistieke processen en verkeersstromen op een
structureel hoger niveau dan op dit moment mogelijk.
Coöperatieve systemen In 2040 zijn technologische doorbraken
gerealiseerd wat betreft de toepassing van coöperatieve systemen
(“Crowds”). Deze systemen hebben niet alleen betrekking op de
samenwerking van verschillende deelsystemen met elkaar, maar ook
op samenwerking tussen verkeersmiddelen en op systemen die op dit
moment nog individueel opereren door innovaties in ICT.
Informatie is alomtegenwoordig In 2040 beschikt iedereen over de
juiste informatie, toegesneden op de individuele behoefte.
Internet 2.0 doet virtuele contacten sterk groeien In 2040 bestaat een
nieuwe versie van internet waardoor het aantal virtuele contacten sterk
groeit en e-commerce transport in nog veel sterkere mate zal
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beïnvloeden. Ook is ‘virtuele productie’ mogelijk: productspecificaties
worden verstuurd en maken decentrale productie mogelijk.
Groei/globalisering
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Werken, denken en communiceren op wereldschaal Arbeidsmarkten,
kennisnetwerken en entertainment- en communicatienetwerken
functioneren in 2040 daadwerkelijk op het wereldschaal. De aarde is
over dertig jaar daadwerkelijk ‘plat’ wat betreft culturele globalisering.
Stormachtige groei luchtvaart Door doorbraken op het gebied van
geluid, emissies en energie zal luchtvaart weinig meer van de
bestaande bezwaren kennen en in 2040 een zeer sterke groei hebben
gerealiseerd—zowel in kleine als grote segmenten.
Drie miljard nieuwe consumenten in de wereld In 2040 kent de wereld
3 miljard relatief welvarende consumenten meer dan op dit moment,
die een hoge en geïndividualiseerde vraag naar goederen en diensten
uitoefenen.
Evenwichtige groei op wereldschaal In 2040 zijn de belangrijkste
economische handelsblokken (Noord-Amerika, Europa, Zuid-West
Azië) in evenwicht. Dit betekent een relatief gelijk verdeelde welvaart,
relatief evenwichtige invoerstromen en een vergelijkbare vraag naar
producten en diensten en aanbod van productiesystemen/supply chains
en maakt nieuwe specialisatiepatronen en arbeidsdeling in de
wereldhandel mogelijk.
Groei wereldhandel blijft Ook in 2040 is de sterke internationale groei
van de wereldhandel nog steeds een feit. Een sterke drijvende kracht is
de opkomst van nieuwe en snel groeiende regio’s in de wereld.
Belang ‘Westen’ neem af: grotere spreiding In 2040 is het aandeel van
de traditioneel ‘Westerse’ landen—EU, Noord-Amerika—in het
wereld-BNP sterk afgenomen. Er is sprake van een veel grotere
spreiding van de vraag naar producten en diensten in de wereld.

Hierdoor gaat het personenvervoer sterk groeien en zal het
goederenvervoer steeds grotere afstanden realiseren.
14. Diepgaande handelsoorlog tussen het Westen en China In 2040 vindt
een diepgaande handelsoorlog tussen het Westen en China plaats. Dit
heeft twee oorzaken: (1) diepgaande spanningen in China ten gevolge
van ongelijke verdeling van welvaart en (2) een sterke en plotselinge
revolutie ten gevolge van nieuwe materialen/producten/ processen
(Zesde Kondratieff golf).
Schaarste
15. Voedselschaarste Voedselschaarste dwingt om nieuwe concepten voor
voedingsmiddelenproductie te bedenken. Daardoor komen nieuwe
vormen van agrobusiness op met koppelingen van voedingsmiddelen
met cosmetica. Voedselproductie in Nederland wordt steeds minder
haalbaar door claims om grond en door de samenhangende milieudruk.
16. Hoge energie- en materiaalprijzen In 2040 is de prijs voor energie en
materialen/grondstoffen sterk toegenomen. Door deze hogere prijzen
verschuift de consumptie steeds meer naar diensten. Dit leidt tot
minder vraag naar goederen en vervoer.
Demografie
17. Vergrijzing & ontvolking In 2040 is door processen van vergrijzing en
ontvolking sprake van aanzienlijk minder mens- en koopkracht.
Daardoor krimpt de economie van Europa sterk. Door
maatschappelijke weerstand tegen immigratie biedt dit onvoldoende
tegenwicht om de bevolking op niveau te houden.
18. Toename van wereldwijde migratiestromen In 2040 is een wereldmarkt
ontstaan voor hoogopgeleide specialisten. In tegenstelling tot nu is het
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vooral de in toenemende mate zeer hoog opgeleide beroepsbevolking
die migreert.
24.
Bestuurlijke ontwikkelingen
19. Besliskracht steeds meer op Europees niveau In 2040 heeft het
bestuurlijke centrum zich steeds meer verlegd naar het Europese
niveau—ten koste van het nationale of provinciale niveau.
20. Groot belang eigendom- en beheersstructuren In tegenstelling tot op
dit moment wordt aan het strategische belang van de eigendom van
grond en infrastructuur veel waarde toegekend. Doordat steeds meer
Chinezen en consortia uit het Midden Oosten vitale infrastructuur in
handen hebben gekregen neemt de roep om nieuwe bestuurlijke
structuren toe.
21. Beyond marktwerking In 2040 is de huidige aandacht voor
marktwerking en het breken van monopolies en stimuleren van
deregulering—onder anderen in de luchtvaart—verminderd. Dit effect
vlakt af en heeft een dempend effect op economische groei.
22. Euro is afgeschaft In 2040 is de Euro afgeschaft vanwege te sterk
uiteenlopende financiële ontwikkelingen in de verschillende
Eurolanden. Europa hanteert nu drie verschillende munteenheden: de
mark, de pond en de roebel—waarbij het belang van de laatste munt
wegens de sterke geopolitieke positie van Rusland sterk is geworden.

25.

26.

27.

processen en verstorende gebeurtenissen—dit is zeer belangrijk in
relatie tot transportstromen (meer selectiviteit).
Verdergaande verstedelijking In 2040 heeft zich een beperkt aantal
nieuwe wereldsteden ontwikkeld waarin de mondiale besliskracht zal
zijn geconcentreerd. Deze steden bevinden zich in meerderheid in het
Verre Oosten maar in Europa zal ook een stad als Londen hier bij
horen. Nederland zal geen van dergelijke steden herbergen—onder
meer door de bevolkingsdaling waardoor de productiviteitsgroei
beperkt zal zijn.
Belang energieproducerende landen is toegenomen In 2040 in de rol
van de energieproducerende landen relatief toegenomen. De
belangrijkste achtergrond daarbij zijn geopolitieke factoren,
toegenomen geopolitieke druk en het toegenomen strategische belang
van energie in de wereld.
Afnemende positie van Nederland in Europa en de wereld De rol van
Nederland is in 2040 structureel afgenomen, zowel in Europa als in de
wereld. Dit komt zowel door demografische omstandigheden als een
intolerante, xenofobe en revanchistische cultuur in ons land.
Mondigheid burger sterk toegenomen In 2040 is de mondigheid van de
burger sterk toegenomen. Dit komt deels door de toegenomen
transparantie van bestuurlijke processen maar ook door aangepaste
sociale structuren—bijvoorbeeld een grote groep zeer hoog opgeleide
gepensioneerden met veel geld en tijd.

Omgevingsontwikkelingen/ruimtelijke ontwikkelingen

Transitie

23. Kwaliteitsbewustzijn neemt toe In 2040 wordt veel meer aandacht
geschonken aan kwaliteit in al zijn verschijningsvormen—en in het
bijzonder de kwaliteit van de leef-omgeving. Dit resulteert in hogere
milieueisen, strakkere normen, minder tolerantie voor vervuilende

28. Duurzaamheidtransitie Duurzaamheid is in 2040 een belangrijk,
allesoverheersend uitgangspunt in de economie, vergelijkbaar met het
belang van aandeelhouderswaarde nu. Dit brengt fundamenteel andere
businessmodellen en technologie met zich mee en heeft zeer
ingrijpende gevolgen voor transport.
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29. Energietransitie Er is in 2040 sprake van een structureel ander aanbod
van energie, gebaseerd op nieuwe grondstoffen, dan op dit moment als
gevolg van de uitgeputte voorraden olie. Dit heeft andere
handelsstromen tot gevolg en een andere rol voor Rotterdam.
30. Einde van het ‘zware industriecomplex Duitsland’ In 2040 is het ijzeren staalcomplex in het Duitse Roergebied vrijwel verdwenen. Dit komt
door een sterke verzadiging van de markten in Europa door afnemende
bevolkingsgroei. Tegelijkertijd zijn elders in Europa en de wereld
omvangrijke nieuwe complexen ontstaan die veel efficiënter
produceren dan de traditionele Duitse industrie (vakbonden!)
31. Industriële transitie naar hoogwaardige productie en landbouw in
Europa In 2040 vindt vrijwel geen zware industrie en ‘bulklandbouw’
meer plaats in Europa—staal, basischemie, aardolie-industrie. De
grootschalige procesindustrie is verhuisd naar meer concurrerende
regio’s gebaseerd op goedkope grondstofprijzen en arbeid. Er heeft een
transitie plaatsgevonden naar hoogwaardige, flexibele en duurzame
productie en landbouw in Europa.
32. Nieuwe wereldwijde energie-infrastructuur In 2040 is een nieuwe,
wereldwijd dekkende energie-infrastructuur in de plaats gekomen van
de huidige decentrale structuur waarin kolencentrales een belangrijke
rol spelen. Denk daarbij aan een grootschalige zonne-energie
infrastructuur in de Sahara.
33. Nieuwe materialen (Zesde Kondratieff) In 2040 is sprake van de bijnavolwassenheidfase van de Zesde Kondratieff-golf. In deze lange
termijn golf wordt verwacht dat nieuwe materialen en nieuwe
technologie zich krachtig zal manifesteren.

Milieu/duurzaamheid
34. Klimaatverandering is een feit In 2040 zijn de gevolgen van de
wereldwijde klimaatverandering een feit en is een substantiële stijging
van de zeespiegel—5-6 meter—reeds gerealiseerd. Dit vraagt om
grootschalige investeringen.
35. Milieu geen issue meer In 2040 is het milieuprobleem opgelost en is
energie zeer laag geprijsd. Dit leidt tot een sterke toename van de
globalisering voor wat betreft werken en recreëren.
36. Grote overstroming Randstad In 2040 heeft een grote overstroming in
de Randstad plaatsgevonden, waar vooral de meest kwetsbare delen—
het ‘eiland’ Dordrecht—grote gevolgen van hebben ondervonden.
Door deze overstroming wordt fundamenteel anders tegen de Nieuwe
Waterweg aangekeken en is de Maaslandtkering vervangen door een
sluis.
37. Klimaathype is afgezwakt Door het uitblijven van de voorspelde
opwarming van de aarde en de verwachte spectaculaire stijging van de
zeespiegel is de klimaathype in 2040 ster afgezwakt.
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BIJLAGE 2: IMPACT ONTWIKKELINGEN EN ISSUES OP
FUNCTIONEREN BEIDE MAINPORTS

Mainports laten in 2040 een bredere, maatschappelijke functie De
mainports zijn in 2040 veel sterker geïntegreerd met de stedelijke,
maatschappelijke functies en hebben daarmee een veel breder aanbod van
activiteiten en diensten—veel verder gaand dan het bieden van transport
alleen. Denk daarbij aan de mainport als locatie voor congressen, als
experimenteerruimte, als opleidingscentrum, als recreatieve locatie, etc.

Impact op zowel Rotterdam als Schiphol

Grootschalige mainportontwikkeling vindt op zee plaats Een nieuwe fase in
de lange termijnontwikkeling van de zee- en luchthavens zal op zee worden
ontwikkeld omdat de eisen die worden gesteld aan een hoogwaardige
woon- en werkomgeving, tegelijkertijd met de mogelijkheid van
hoogwaardige aan- en afvoer naar het achterland niet meer op de
traditionele mainport kan worden gefaciliteerd. Daarnaast spelen
diepgaande effecten van klimaatverandering. Dit vraagt belangrijke
innovatieve toepassingen van concepten als drijvende havens.

Publiek belang leidend bij verdere ontwikkeling mainports Nieuwe
activiteiten en grootschalige investeringen in de mainports zullen in 2040
primair worden verricht uitgaande van het publieke belang. De
verdergaande uitbouw van de mainport als verkeersknooppunt en
vestigingsplaats moet passen binnen de publieke randvoorwaarden (bijv.
ten aanzien van geluid, hinder, congestie etc.)

Door klimaatverandering en energietransitie ruimtelijke en infrastructurele
aanpassingen Klimaatverandering en energietransitie vragen om
functionele aanpassingen in de ruimtelijke inrichting en de
mainportinfrastructuur. Naast hardwareaanpassingen gaat het om een
culturele aanpassing waarbij nieuwe kennis—bijvoorbeeld over Urban
Flood Management—noodzakelijk is en wordt geïnternaliseerd.

Begrenzing milieuruimte cultureel bepaald Het ‘culturele aspect’ is van
groot belang voor de maatschappelijke acceptatie van verdere
mainportontwikkeling onder de bevolking. Dit culturele aspect hangt
samen met maatschappelijke acceptatie van de bevolking in 2040.
Vooralsnog moet daarbij overigens niet voetstoots worden aangenomen dat
de mainports in 2030 een negatief imago hebben. (Zie onderzoek RMI naar
de toekomst van de mainports, maart 2009).

Van mainport naar kennishaven Kennis is een dominante productiefactor
geworden in de zee- en luchthavens in 2040. Deze kennis is breed: van
havenautomatisering en engineering tot Urban Flood Management.
Havenkennis is in 2040 een belangrijk exportproduct geworden.

De impact van de in bijlage 1 gegeven maatregelen op het functioneren van
beide mainport is in dezelfde workshop uitgewerkt en wordt in deze bijlage
gepresenteerd. Er zijn drie typen ontwikkelingen/issies: ontwikkelingen en
issues met impact op (1) beide mainports, (2) met vooral impact op
mainport Rotterdam en (3) met vooral impact op mainport Schiphol.

Van mainport naar netwerkIn 2040 is sprake van een netwerk van
knooppunten die de mainportfunctie vervult. Naast Rotterdam en Schiphol
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kan gedacht worden aan Venlo, Duisburg, Lelystad, etc. De mainport is
getransformeerd tot een breder netwerk.

laatste met name door de agglomeratienadelen die met deze
schaalvoordelen samenhangen.

Betere mix tussen import en export Door de meer evenwichtige
economische ontwikkelingen in de wereld in 2040 zijn import- en
exportstromen meer in balans. Dit heeft gevolgen voor beide mainports—
voor Rotterdam is merkbaar dat Europa meer hoogwaardige landbouw
exporteert en dat het wereldwijde gesleep met lege containers relatief is
afgenomen, Schiphol kent een toename van personenvervoer gerelateerd
aan de export van hoogwaardige kennis vanuit Nederland, denk hierbij aan
watertoepassingen. Door deze betere mix zijn de volumes relatief op pijl
gebleven, maar zijn schepen en vliegtuigen beter gevuld.

Impact met name op mainport Rotterdam

Investeringsbeslissingen worden op Europees niveau genomen
Beslissingen omtrent omvangrijke uitbreidingsinvesteringen van mainport
Schiphol en Rotterdam worden steeds meer op het Europese niveau
genomen.
In 2040 is het intercontinentale vervoer van personen relatief belangrijker
dan vracht Verwacht wordt dat in de ontwikkeling van de wereldeconomie
richting kenniseconomie het vervoer van personen relatief sterker zal
groeien dan het vervoer van goederen. Dit betekent dat mainport Schiphol
in de toekomst relatief sneller zal groeien en grotere uitdagingen in de
ruimtelijke en milieuhygiënische sfeer zal kennen dan mainport Rotterdam.
Scopefunctie (kwaliteit) belangrijker dan schaalfunctie (kwantiteit) In 2040
is het vermogen van beide mainports om de gewenste (netwerk)kwaliteit te
leveren relatief belangrijke geworden en zijn de schaaleffecten
samenhangend met de mainportfunctie relatief minder van belang. Dit

Aandeel bulk sterk afgenomen In 2040 is het aandeel van de verschillende
typen bulk in de overslag in de Rotterdamse haven sterk afgenomen. Dit
komt doordat:
a.
b.
c.

de industrie in Nederland en Europa veel hoogwaardiger en
kennisintensiever is geworden;
ook de landbouw zijn traditionele bulkkarakter heeft verloren en:
het Duitse kolen- en staalcomplex in belangrijke mate is afgebouwd.

Naast een afname van overslagvolumes betekent dit dat omvangrijke
terreinen in de Rotterdamse haven vrijkomen—terreinen op dit moment
gerelateerd aan de opslag of verwerking van bulkproducten.
Van mainport naar mainportsysteem De mainport heeft een veel meer
fabrieksmatig karakter gekregen. Denk daarbij aan een productievestiging
in de voedingsmiddelenindustrie waarbij de kuipjes via lopende banden en
sorteersystemen naar de verschillende grotere verpakkingen worden geleid.
In plaats van de huidige versnipperde structuren zullen de verschillende
actoren in 2040 in staat zijn om ‘mainportprocessen’ als een geïntegreerd
systeem vorm te geven. Dit heeft serieuze implicaties voor de
werkgelegenheid in de mainports.
Spoor en binnenvaart: veel meer hoogwaardig Door het veranderende
karakter van het achterland van mainport Rotterdam krijgen spoor en
binnenvaart een relatief hoogwaardig ladingpakket te verwerken, waardoor
andere eisen aan deze modaliteiten worden gesteld wat betreft flexibiliteit,
snelheid en betrouwbaarheid.
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De container blijft het dominante kenmerk van mainport Rotterdam Ook
over dertig jaar is Rotterdam nog steeds een omvangrijke containerhaven.
De inhoud van de containers is weliswaar meer hoogwaardig geworden en
de containerhandling is verder geoptimaliseerd, maar Rotterdam blijft een
sterke concentratie van containertransport houden. De positie van
Rotterdam als containerhaven heeft echter te maken met twee dominante
trends:
a.
b.

de containervolumes zullen geen sterke groei te zien geven door de
toekomst van het Duitse achterland en:
het is de vraag in hoeverre een proces naar multiporting afbreuk doet
aan de mainport; waarbij meerdere middelgrote containerhavens in
Noord-West Europa zullen gaan functioneren naast de traditionele
containerhavens (Vlissingen, Wilhelmshaven, Le Havre, Zeebrugge,
Southhampton).

Relatief belang van de container in de Rotterdamse haven neemt toe
Momenteel is de container verantwoordelijk voor een kwart tot een derde
van de totale overslag in mainport Rotterdam. Dit belang neemt toe tot
ongeveer de helft van de totale overslag in 2040. Belangrijke achtergrond
daarvoor is een toename van de export van goederen vanuit
Rotterdam/Europa doordat de wereldhandel een impuls krijgt door
afnemend protectionisme. Dit geeft ook een impuls aan de bestaande
EDC’s in ons land, die naast de functie ten behoeve van de import ook een
functie krijgen ten behoeve van de export van lading uit Europa.
Meer halfproducten In 2040 is een groot deel van de traditionele
bulkgoederen die in Rotterdam wordt aangevoerd vervangen door
halfproducten. Geen hout, maar pulp. Geen biomassa maar biofuels etc.
Ook hierdoor nemen bulkstromen verder af.

‘Strategic Partnerships’ tussen havens Door de belangrijke megatrends die
spelen zullen eigendomsstructuren rond zeehavens veranderen en zullen
havens strategic partnershiprelaties sluiten, waarbij sprake is van
arbeidsverdeling tussen de zeehavens in ons land.
Petrochemisch complex mainport Rotterdam wordt materialencomplex Het
huidige petrochemische complex wordt in 2040 veel minder gekenmerkt
door aardolie als grondstof. Er ontstaan flexibele processen waarbij
alternatieve grondstoffen kunnen worden verwerkt (“Industrial biotech”).
Tegelijkertijd neemt het bulkkarakter van het complex af en wordt in
belangrijke mate vervangen door testlocaties voor de ontwikkeling van
nieuwe processen en producten..
Nautische bereikbaarheid Rotterdamse haven neemt af Door de
zeespiegelstijging neemt de kwaliteit van de nautische bereikbaarheid van
de Rotterdamse haven af doordat de Maeslantkering regelmatig dicht staat.
De kwaliteit van de bereikbaarheid van grote delen van de Rotterdamse
haven wordt daarmee vergelijkbaar met die van Antwerpen wat een
negatief effect heeft op de concurrentiepositie.
Impact met name op mainport Schiphol
Groei Schiphol tot 600 duizend vliegbewegingen De groei van Schiphol
blijft beperkt tot 600 duizend vliegbewegingen. Omdat de vraag naar
luchtvaart in de komende decennia blijft toenemen ontstaan problemen om
aan internationale verplichtingen te blijven voldoen; hub-and-spoke
processen kunnen steeds minder goed gefaciliteerd worden en deze zullen
op termijn deels verdwijnen ten gunste van directe verbindingen van de
thuismarkt van Schiphol (herkomst-bestemmingen). Kortom: de groei keert
zich tegen Schiphol.
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Toename van de groei: meer H-B verkeer op Schiphol Door de verwachte
hogere economische groei en welvaart op lange termijn zal het vervoer van
mensen toenemen; door de steeds hogere eisen die worden gesteld aan
verkeer zal het aantal herkomst en bestemmingsvluchten toenemen.

Schiphol neemt afstand van low budget Het kwaliteitsimago van Schiphol
in 2040 heeft als gevolg dat van het low budget/chartersegment afscheid is
genomen. Dergelijke vluchten worden vanaf een netwerk van regionale
luchthavens gefaciliteerd (van Eelde tot Dusseldorf).

Nieuwe industriële concepten zijn luchtvracht georiënteerd In 2040 is
sprake van een generatie nieuwe, decentrale productieconcepten onder de
noemer ‘rapid manufacturing’, bestuurd door internettoepassingen en hoog.
Deze concepten zijn lokaal georiënteerd of maken gebruik van luchtvracht.
Een kenmerk van dergelijk ‘rapid manufacturing systems’ is dat ze
evenwichtig in de belangrijkste markten van de wereld zijn verdeeld en dat
er een wereldvraag naar deze industriële capaciteit bestaat. Het resultaat is
een sterke toename van luchtvrachtvolumes en—schoon en geluidarm—
vrachtluchtverkeer.
Functie Schiphol als ‘Europese luchthaven’ neemt toe In 2040 zal Schiphol
als ‘Europese luchthaven’—Europese herkomsten en bestemmingen—in
belang zijn toegenomen en neemt de rol als ‘hub’ in hub-and-spokenetwerken relatief af omdat het aandeel intercontinentale zakelijke vluchten
is afgenomen.
Zakelijke reizigers & luchtvracht zijn dominante segmenten Schiphol In
2040 zijn vooral de zakelijke reizigers en luchtvracht belangrijk voor
mainport Schiphol. Deze zakelijke reizigers zijn sterk gerelateerd aan
dienstverlening voor de Nederlandse economie.
Groei Schiphol afhankelijk van regio in plaats van vise versa In 2040 hangt
de groei van Schiphol veel meer samen met de kenmerken van de
noordelijke Randstad, dan andersom. Dit betekent een structurele
verschuiving in het denken rond de verhouding stad-mainport.
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In deze studie onderscheiden wij drie typen ontwikkelingen:

BIJLAGE 3: ZWARTE ZWANENWORKSHOP

1.

25 juni 2009, TNO
Aanwezigen:
Rob Bagchus—ECT

2.

Felix Brandes—TNO
Dick van Damme—Hogeschool van A’dam, TNO
Eric Euwe—V&W
Hugo Gordijn—KIM
Lorike Hagdorn—VU, TNO
Willem Kleyn—Provincie Noord-Holland
Caroline Kroes—Havenbedrijf Rotterdam
Bart Kuipers—EUR
Roel Lenoir—Lenoir Projectrealisatie & Coaching.
Walter Manshanden—TNO
In de workshop zijn door de aanwezigen twee activiteiten uitgevoerd.
Ten eerste is vastgesteld wat dominante activiteiten in de Nederlandse
economie zijn in 2040 (zie paragraaf 3.6/bladzijde 75). Ten tweede is
vastgesteld wat mogelijke Zwarte Zwanen zijn—zie figuur 58. Deze
Zwarte Zwanen zijn ‘grijs’ gemaakt door ze te bespreken en door de impact
op de mainports op hoofdlijnen vast te stellen. In deze bijlage wordt
uitgebreid stilgestaan op de impact van de Zwarte Zwanen op de mainports.

3.

evolutionaire groei; de groei is in belangrijke mate afhankelijk van
ontwikkelingen uit het verleden. Een belangrijk concept dat daarmee
samenhangt is ‘path dependency’. We zien op dit moment bijvoorbeeld
een evolutionaire groei in de ontwikkeling van de containerlijndiensten
in de wereld, voortbouwend op reeds lang bestaande handelspatronen.
veranderingen; belangrijke structurele veranderingen die in belangrijke
mate losstaan van eerdere ontwikkelingen maar die niet primair te
verklaren zijn vanuit ontwikkelingen uit het verleden. Een voorbeeld
van een structurele verandering heeft bijvoorbeeld te maken met
wijzigingen in transportconcepten: de Boeing Dreamliner is een
vliegtuigconcept waarmee afstand wordt genomen van het traditionele
hub-and-spoke concept.
Zwarte zwanen; onverwachte gebeurtenissen met een grote impact die
niemand verwacht, zoals de val van De Muur, 9/11 of de huidige
bankencrisis. Dit zijn gebeurtenissen die het patroon van path
dependency vaak diepgaand verstoren. Het verlaten van de EU door
een groot land als het Verenigd Koninkrijk zou een belangrijke Zwarte
Zwaan zijn. Of de ontwikkeling van een vliegtuig dat vliegt op
biomassa en een geluidbelasting met zich meebrengt van minder dan
50 dB.

Bij de huidige scneario’s over de toekomst van de mainports wordt vooral
uitgegaan van evolutionaire groei en voorziene veranderingen maar niet
van Zwarte Zwanen. Naast toenemende groei van passagiers en
handelsstromen—alleen de mate van groei verschilt—willen we voor de
toekomst ook een aantal zwarte zwanen benoemen en de impact op de
mainports vaststellen.
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Mogelijke Zwarte Zwanen & impact op mainports
Hieronder staan de resultaten van de workshop waarin een groep experts
een aantal Zwarte Zwanen heeft geformuleerd en een oordeel heeft
gegeven over de impact van dergelijke Zwarte Zwanen op de lange termijn
ontwikkeling van de Nederlandse mainports. Een ‘—‘ betekent een
negatieve impact op het functioneren van de mainports, een ‘+’ een
positieve impact.
ZWARTE ZWANEN IN INTERNATIONAAL FINANCIEEL SYSTEEM
Wegvallen van de dollar als internationaal betaalmiddel
“De dag dat de dollar valt.” Dit is een gebeurtenis die door 5 van de tien
aanwezigen is genoemd als Zwarte Zwaan.
—

Dit heeft sterk negatieve gevolgen voor de beide mainports door
het inklappen van de wereldhandel en kan zich uiteindelijk
vertalen in handelsoorlogen en serieuze geopolitieke spanningen.

+

Na een korte periode van chaos heeft het ook positieve gevolgen
omdat er waarschijnlijk een meer stabiel systeem voor in de plaats
komt dan de huidige chaotische situatie rond de economie van de
VS.

Faillissement VS
Een omvangrijk en stabiel onderdeel van de wereldeconomie als de VS (of
de EU) gaat failliet.
—

—

Dit leidt tot ernstige ontwrichting van de wereldhandel en
grootschalige onzekerheid en paniek en daarmee tot grote
gevolgen voor de omvang van activiteiten in de mainports;
Heeft grote gevolgen voor afgeleide ontwikkelingen zoals de
hoogte van de olieprijs en van andere grondstoffen;

—

Doordat economieën sterke onderlinge relaties hebben—denk aan
investeringen en beleggingen in de VS—sleept dit andere landen
ook mee; vooral de economie van China is sterk met die van de
VS verweven.

Overheden met structureel te hoge schulden
Op dit moment wordt door overheden enorm met geld gesmeten als reactie
op de kredietcrisis. Er is een scenario denkbaar waarin deze uitgaven niet in
het gewenste effect sorteren en in jaren van nul—of zelfs licht negatieve—
groei zullen resulteren. Vergelijkbaar met de Japanse economie in de jaren
’90.
—

De ontwikkeling van de mainports is in belangrijke mate
gerelateerd aan de ontwikkeling van het BNP. Als het BNP
gedurende een decennium niet meer toeneemt komt de groei van
de mainports ook structureel tot stilstand.

ZWARTE ZWANEN IN HET WERELDHANDELSYSTEEM
Europese economie en handel ‘suddert door’
Het uitblijven van herstel is de Zwarte Zwaan. In een soort ‘Wouter van
Dieren-scenario’ of ‘Regional Communities-scenario’ komt geen
duurzaam herstel van de Europese economie tot stand maar valt de
Europese economie elk jaar met 1-2 procent weg—mede door
demografische en culturele factoren. Uiteindelijk is de Europese economie
met ongeveer 20 procent gekrompen.
—

Door dit ‘sudderscenario’ verleggen handelsstromen zich en
worden de mainports geconfronteerd met langdurige en structurele
overcapaciteit, waardoor uiteindelijk keuzen worden gemaakt
gericht op nieuwe bestemmingen van de lucht- en
zeehaveninfrastructuur.
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Olieprijs gaat naar $300-400

(Energie)oorlog met Rusland

De olieprijs naderde in de zomer van 2008 een niveau van $125 en een
ontwikkeling naar $200 leek een kwestie van tijd. Door allerlei
geopolitieke Zwarte Zwanen zou de olieprijs ook wel eens duurzaam naar
een substantieel hoger niveau kunnen gaan.

De EU komt serieus en structureel in aanvaring met Rusland. Dit betekent
dat de export van Russisch gas wordt gestopt en de EU in crisis raakt. Deze
crisis wordt overigens niet overal even hard gevoeld: landen als Nederland
gaan versterkt over op de consumptie van de eigen gasvoorraad.

—

+

—

—

+

Bij zeer hoge prijzen voor olie nemen de kosten van het transport
sterk toe. Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor handelsstromen
over zee—en dus voor de overslag in Rotterdam—en voor het
internationale verkeer van passagiers door de lucht.
De organisatie van het economische systeem wordt meer gedreven
door transportkosten en zal sterk lokaal georiënteerd zijn. Er is
sprake van een verschuiving van China naar Oost-Europa voor
bepaalde sectoren die de West-Europese markten toeleveren.
Er zal een versterkte verschuiving plaatsvinden van de petrocheische industrie naar het Midden Oosten omdat het voordeel van
veel lagere kosten voor grondstoffen zeer veel groter wordt.
Het belang van olie als ‘strategisch goed’ neemt toe, en daarmee
de functie van Rotterdam als een belangrijke opslaglocatie.

GEOPOLITIEKE ZWARTE ZWANEN
Europa/de EU valt uit elkaar

ZWARTE ZWANEN GERELATEERD AAN MONDIALE CRISES
Mondiale voedsel- of watercrisis
Door verschillende oorzaken—misoogsten door veranderende klimaatatronen, speculatie—kan relatief plotseling een wereldwijde voedselcrisis
uitbreken. Ook een watercrisis is mogelijk. Een dergelijke crisis kan
serieuze gevolgen hebben zoals graanoorlogen tussen belangrijke landen en
omvangrijke migratiestromen en sterke demografische ontwikkelingen.
—
—

Het proces van Europese integratie draait om: Europa valt uit elkaar en de
historische grenzen zullen zich weer gaan sluiten. Tegelijkertijd komt
nationalistisch protectionisme op. Dit is een gebeurtenis die door 2 van de
tien aanwezigen is genoemd.
—

Dit resulteert in sterk afnemende stromen van goederen en
eveneens een sterke afname van de invoer van goederen uit
bijvoorbeeld China door toegenomen protectionisme.

Dit betekent dat veel meer gas zal worden geïmporteerd vanuit
overzeese locaties en dus ook meer activiteiten voor de
Rotterdamse op- en overslag. Daarnaast zal het gevolgen hebben
voor de positie van Rotterdam als ‘gasrotonde’; nieuwe markten
moeten worden aangeboord.

+

een voedselcrisis heeft ernstige gevolgen voor agrarische stromen
in mainport Rotterdam;
door een dergelijke crisis wordt mogelijk weer veel meer voedsel
lokaal verbouwd waardoor de druk op afnemende
wereldhandelstromen wordt versterkt. Als de crisis plotsklaps
komt zal dit ook grote gevolgen hebben voor hamsteren en voor
de nationale logistieke infrastructuur van distributiecentra en
supermarkten.
Nederland als ‘klassieke’ handelsnatie kan mogelijk veel
verdienen aan de handel van deze substantieel duurdere
agrostromen.
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Wereldwijde grieppandemie

—

De komst van een werkelijk verwoestend griepvirus, leidend tot een
pandemie. Vergelijkbare ontwikkelingen hebben betrekking tot zeer
omvangrijke muskietenplagen met een wereldwijd karakter.

—

—

Dit zal grote gevolgen hebben voor het vliegen en voor mainport
Schiphol, die de gevolgen van het Sars-virus sterk zal overtreffen.
Het is afhankelijk hoe lang een dergelijke pandemie aanhoudt, bij
langdurige pandemie zal dit luchtvaartmaatschappijen en de
winkels op Schiphol sterk kunne treffen en in een
faillissementsgolf resulteren.

Cyber 9/11
Niet alleen is het goed denkbaar dat een herhaling van 9/11—een grote
terroristische aanslag—nogmaals plaats vindt, ook de cybervariant is goed
denkbaar: een virus dat internet plat legt en daarmee de wereldwijde
communicatie-infrastructuur buiten werking stelt.
—

—

Op korte termijn komt een groot deel van de wereldhandel tot
stilstand omdat containerterminals en luchtvaartsystemen niet
meer functioneren.
Op lange termijn zal dit tot hoge uitgaven leiden aan beveiliging
van IT-systemen, wat weer een kostenverhogend effect heeft op
het transport.

TECHNOLOGISCHE ZWARTE ZWANEN
Doorbraak energievoorziening
Er is een doorbraak gerealiseerd in de technologie van energieopwekking.
Door vernieuwende technologie is het mogelijk om transport zowel heel
goedkoop als heel schoon te produceren.
+

Beide mainports zullen sterk profiteren van een dergelijke
doorbraak; transport zal wereldwijd sterk toenemen en de
globalisering zal zich verstevigd doorzetten.

Doorbraak levensverwachting
Er is een medische doorbraak gerealiseerd waardoor de levensverwachting
van de gemiddelde wereldburger sterk toeneemt. Tot op zeer hoge leeftijd
zullen mensen actief blijven.
+

Beide mainports zullen hiervan sterk produceren. Het eerste effect
heeft betrekking op de arbeidsmarkt: mensen zullen veel langer
kunnen werken en het probleem van de vergrijzing valt weg.

+

Het tweede effect heeft betrekking op een sterke toename van
passagiersstromen: de nog actieve oudere bevolking zal veel meer
reizen en van de wereld willen zien.

Omvangrijke wereldwijde klimaatschok/natuurrampen
De gevolgen van het veranderende klimaat manifesteren zich op korte
termijn met een grote intensiteit; door een serieuze stijging van de
zeespiegel met enkele meters blijkt Nederland toch erg kwetsbaar te zijn.
Daarnaast heeft een klimaatschok grote gevolgen door een toename van het
aantal orkanen en andere grootschalige natuurrampen. Hoewel
natuurrampen in toenemende mate met het veranderende klimaat worden
gerealiseerd kunnen deze rampen natuurlijk ook op zich staan.

Negatieve gevolgen voor functioneren van mainport Rotterdam
doordat de haveninfrastructuur zeer moeizaam functioneert. Ook
is de stormvloedkering vrijwel voortdurend dicht.
Ook deze gebeurtenis heeft grote gevolgen voor de wereldhandel
omdat de maritieme infrastructuur wereldwijd moeilijk gaat
functioneren.
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Stil vliegtuig

Ontstaan van een railverbinding Europa-Azië

De komst van een inherent stil vliegtuig.

Een krachtig consortium ontwikkelt een hoogwaardige railverbinding met
omvangrijke capaciteit tussen China en Europa via Rusland/Siberië.

+
—

Als geluid geen issue meer is voor de omgeving van luchthavens
heeft dit grote gevolgen voor de capaciteit: die neemt sterk toe
Patronen in de luchtvaart kunnen zich wijzigen. Een voorbeeld is
de ontwikkeling van een vliegvelden als Düsseldorf. Dit vliegveld
stelde in 1972 een verbod op nachtvliegen in en luchthavens zoals
Schiphol en Frankfurt ontwikkelden daarop de functie als
luchthaven voor het Roergebied omdat Düsseldorf ‘op slot’ ging.
Door de komst van het stille vliegtuig kunnen dergelijke
luchthavens weer groeien.

ZWARTE ZWANEN IN HET ACHTERLAND VAN DE MAINPORTS

—
—

Dit heeft een verschuiving in investeringsstromen tot gevolg: een
groot aantal productielocaties zal zich in Oost-Europa vestigen.
Een deel van de volumes tussen China en Europa zal via spoor
worden afgewikkeld en valt daarmee weg voor de zeehavens.

ZWARTE ZWANEN IN NEDERLAND
Dijkdoorbraak
Een omvangrijke dijkdoorbraak in Nederland heeft verwoestende gevolgen
voor de mainport infrastructuur.

Achterland mainports valt weg

—
—

In Duitsland, het belangrijkste achterland van de Nederlandse mainports, is
in de toekomst sprake van demografische krimp. Hierdoor zouden
zelfversterkende effecten op gang kunnen komen, waardoor de vraag in het
achterland relatief sterk afneemt.

Vlaanderen sluit zich aan bij Nederland…

—

Heeft negatieve gevolgen voor de mainportfunctie, vooral de huben doorvoerfunctie, alsmede de wederuitvoerfunctie gerelateerd
aan de mainports valt weg.

Duitse staalindustrie klapt in elkaar
Vooral door een combinatie van Zwarte Zwanen klapt de Duitse
staalindustrie structureel in elkaar. Dit betekent een zeer sterke terugval in
de vraag naar ertsen en kolen.
—

Een substantieel deel van de op- en overslag van de Rotterdamse
haven valt weg en grote terreinen die nu nog voor deze op- en
overslag worden gebruikt komen vrij.

Schiphol loopt onder en vliegen is voor lange tijd niet mogelijk.
Belangrijke andere onderdelen van de Amsterdamse regio—zoals
het wetenschappelijk centrum Watergraafsmeer—worden sterk
getroffen. De economie van de Randstad komt voor een belangrijk
deel tot stilstand.

…of valt mogelijk Nederland binnen. Door een langdurige economische
crisis in Vlaanderen wordt een bindend referendum georganiseerd op basis
waarvan de Vlaamse bevolking aansluiting zoekt bij Nederland. Op basis
van de positieve uitkomsten van een door het CPB uitgevoerde
maatschappelijke kosten-batenanalyse stemt het Nederlandse parlement in.
+

Nederland heeft er een mainport bij: de haven van Antwerpen.
Doordat Rotterdam en Antwerpen eindelijk diepgaand strategisch
gaan samenwerken ontstaan grote voordelen.
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+

Door de HSL is de afstand tussen Brussel en Amsterdam sterk
bekort, waardoor Schiphol als ‘nationale’ luchthaven van Brussel
gaat functioneren en waardoor Zaventem wegvalt.

nog keurig in de tijd gegroepeerd, zonder een zelfversterkend effect. Maar
het voorkomen van meer en frequentere Zwarte Zwanen is een serieuze
mogelijkheid.

Extreem rechts-populistische politicus aan de macht
Ergens tussen nu en 2040 is een extreem rechts-populistische politicus
premier van ons land geworden. Nederland ontwikkelt zich tot een naar
binnen gekeerde natie.

Ovrige opmerkingen

—

Dit is meer een ontwikkeling dan een Zwarte Zwaan en nemen we mee in
de verdere uitwerking van dit project.

—
—

Traditionele sterke fatoren als de openheid van de Nederlandse
bevolking vallen weg, met negatieve gevolgen voor buitenlandse
investeringen in ons land en in de mainports. Het imago van ons
land wordt bepaald door xenofobie en spruitjesgeur.
Nederland ontwikkelt zich tot een ‘ loser’ in de mondiale strijd
om schaarse, hoogaardige, kennisintensieve arbeid.
Er ontstaat een ‘demografisch tekort’; hoogwaardige arbeid
ontvlucht ons land.

Air France KLM gaat failliet
Door onvoorziene omstandigheden gaat Air France KLM failliet en is
Schiphol zijn homecarrier opeens kwijt.
—

Het wegvallen van een homecarrier is dodelijk voor Schiphol.
Indien geen doorstart kan worden gemaakt of een andere
homecarrier dit gat opvult zal mainport Schiphol in een sterke
neerwaartse spiraal belanden.

EEN ZWERM ZWARTE ZWANEN
Steeds meer Zwarte Zwanen en tegelijk optredende Zwarte Zwanen
De combinatie van verschillende van de hierboven genoemde Zwarte
Zwanen heeft echt diepgaande gevolgen voor de mainports en heeft een
zelfversterkend effect. In de illustratie hierboven staan de ontwikkelingen

► Ontstaan van één integraal complex Rotterdam-Schiphol waardoor een
verdere optimalisering van de Nederlandse economie plaats vindt.

► Onderscheid twee typen schaalvoordelen. Ten eerste: schaalvoordelen
gerelateerd aan de netwerkfunctie, dit is meer gericht op
personenvervoer/luchtvaart. Ten tweede schaalvoordelen gerelateerd aan
goederen, dit is meer gericht op marktplaatsen en het realiseren van
voldoende massa en het bereiken van ‘minimale schaalvoordelen’.
Hierbij wordt overigens opgemerkt dat een partij als ECT zich ook sterk
concentreert op het netwerk en op het behalen van schaalvoordelen bij
nieuwe concepten zoals bij extended gates.
► Vervoerstromen hebben naast een fysieke ook nog IT, financiële en
verzekeringstechnische dimensies. Voor elk van deze dimensies geldt dat
er sprake moet zijn van een zekere minimale schaal gerelateerd aan
expertise in de mainports. Dit is een belangrijk gegeven achter het
‘regiecentrum-concept’.
► De meeste grote regisseurs in de wereldwijde logistiek zijn geen
Nederlandse partijen; we denken dan vooral aan de mondiale expediteurs
zoals DHL, K+N etc.
► Zijn we wel zo goed in Nederland als we denken?
Het concurrentieaspect ‘goede ligging’ is in de afgelopen decennia
uitgenut en opgerekt; in toenemende mate blijken we aan de rand van
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Europa in een periferen locatie te liggen. Nederland is letterlijk te
karakteriseren als een ‘kopstation’ in plaats van dat we een centrale rol in
Europese netwerken spelen. Daarnaast is sprake van een snel verouderende
bevolking en een achterblijvende productiviteit van onze economie.
Schiphol is klein en zakt langzaam weg in de luchthavenhiërarchie; ook de
Rotterdamse haven zakt langzaam weg in de ranglijstjes. Het inzetten op de
regiefunctie is ten eerste gemakkelijk te kopiëren en is ten tweede niet
gestoeld op de aanwezigheid van daadwerkelijk regievoerende partijen in
ons land. Daarnaast wordt onvoldoende ingezet op een daadwerkelijke
upgrading van de logistieke functie en worden daar te geringe budgetten
voor ingezet. We schijnen als land ook niet echt aan de logistieke top te
willen staan. Uiteindelijk zullen we in een versterkte internationale
concurrentie ons brood niet kunnen verdienen met het inzetten op zorg.
Veel kansrijker is het om in te zetten op voedingsmiddelentechnologie—
voedselveiligheid, nieuwe gewassen—en op het Nederlandse kenmerk
‘eigenwijs zijn’; eigenwijs design, creatieve industrie en
gamingtoepassingen.

transportrevolutie zal vooral de productiviteit van het transport sterk
vergroten—mede gedreven door sterk toegenomen brandstofkosten.
Nederland is altijd sterk geweest in de combinatie en interactie in de
verschillende elementen en de positie in de internationale hiërarchie van
knooppunten hangt erg af van de eigen invulling die wij kiezen voor bijv.
de mainports. De effecten van de veranderende internationale economische
ordening verschillen sterk per type knooppunt/luchthaven; op dit moment
zit Schiphol met zijn bestemmingennetwerk hoog in de hiërarchie.

► Goederen- en personenlogistiek blijft ook in 2040 van groot belang.
Een belangrijk uitgangspunt is hoe je als land aan de zich snel wijzigende
internationale economische ordening verbonden kan blijven en een zo hoog
mogelijke positie in de internationale hiërarchie van knooppunten kunt
innemen. Kenmerken zijn:
(a) een toenemende foote-loosheid van het economische leven, steeds
minder verband houdend met klassieke locatievoordelen als de
aanwezigheid van grondstoffen;
(b) een voort schrijdende internationale arbeidsdeling die toenemende
transportstromen met zich mee brengt.
(c) Een nieuwe transportrevolutie gekenmerkt door een groei van de
toegevoegde waarde per gewichtseenheid en een sterke toename van
de hoeveelheid informatie die het transport begeleid. . Deze
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