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W ereldwijd is te zien dat zee-
havens zich naar het open 
water bewegen, om de steeds 
groter wordende schepen te 
kunnen ontvangen en groot-
schalige overslagterminals te 

kunnen bouwen. Daarbij laten ze oude havengebieden, 
die dicht bij de stedelijke omgeving liggen, vaak ver-
weesd achter. Pas decennia later ontstaan in die gebie-
den nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals te zien is 
in onder meer Hamburg (HafenCity), Amsterdam 
(Overhoeks en Houthaven) en Rotterdam (Kop van 
Zuid en Katendrecht). 
Het achterlaten van gedateerde en verlaten industriële 
brownfi elds is echter niet meer van deze tijd. ‘Katen-
drecht heeft decennialang braak gelegen, dat wordt niet 
meer geaccepteerd door gemeentebesturen en de be-
volking’, stelt Isabelle Vries, werkzaam bij de strategie-
afdeling van het Havenbedrijf Rotterdam. Er zijn in (ha-
ven)steden verschillende trends waar te nemen die 
elkaar versterken. Allereerst zijn steden tegenwoordig, 
in tegenstelling tot de jaren 70, weer populair aan het 
worden als plaats om te wonen. Vooral werkenden kie-
zen voor de stad. De verwachting is dat de stedelijke be-
volking in 2030 slechts voor 17% uit gepensioneerden 
zal bestaan – ondanks de forse vergrijzing die Neder-
land kent. Een attractieve leefomgeving is een voor-
waarde om als stad interessant te zijn. niet alleen voor 
bewoners, maar ook voor havengerelateerde en mari-
tieme bedrijven.
Een andere ontwikkeling die aandacht vraagt is de ‘war 
on talent’ die havengerelateerde bedrijven kennen. Het 
personeelsbestand verandert. Niet alleen ook hier als 
gevolg van de vergrijzing, maar ook doordat het werk in 
de haven deels anders ingevuld wordt dan met traditi-
onele havenarbeiders. Hogeropgeleide medewerkers 
zijn het die digitale productie- en communicatiesyste-
men bedienen. 

neel en infrastructuur, maar ook om innovatieve onder-
nemers een plek te bieden in een omgeving waar jonge 
hoogopgeleide mensen willen werken – en dat zijn pre-
cies de voormalige havengebieden die dicht bij of zelfs 
in de stedelijke omgeving liggen. 
‘Kraamkamers voor nieuwe bedrijven zijn nauwelijks te 
realiseren in een gebied als de Tweede Maasvlakte, 

maar wel in een omgeving als de Waalhaven’, vertelt 
Arènso Bakker.

Geen harde grens
Waar, na jarenlange leegstand, gebieden als HafenCity 
en Katendrecht grotendeels als pure woonomgeving 
worden heringericht, daar zal tijdens het congres in ok-
tober juist blijken dat steeds vaker ook ondernemingen 
hun plek vinden tussen de woningen. 
‘De harde grens tussen bedrijfsterrein en woongebied 
vervaagt, die overgang wordt meer dynamisch’, weet 
Isabelle Vries. ‘Zeker bij die ondernemingen die zich be-
zighouden met de circulaire economie, robotisering of 
3D-printing is dit mogelijk.’ Bovendien zijn dergelijke 
bedrijven ook niet te duiden als ‘stedelijk’ of ‘haven’.  Ze 
leveren technologieën die voor beiden interessant zijn.
Niet zonder reden vindt het congres plaats op RDM 
Rotterdam, het hart van de haven, waar de oude 
scheepswerf transformeerde tot een moderne omge-
ving voor onderwijs en innovatie.

Ten slotte verandert de haven zelf van karakter. Digita-
lisering en robotisering nemen een vlucht en de ener-
gietransitie heeft een enorme impact. Dit palet aan ont-
wikkelingen wordt besproken tijdens de 15de editie van 
de conferentie Cities and Ports, onder de titel 
‘Crossovers’.  
 
Samenwerken
‘Bij de ontwikkelingen die spelen moeten havenbedrij-
ven en gemeentebesturen nauw met elkaar samenwer-
ken’, is de overtuiging van Arènso Bakker, die inhoude-
lijk betrokken is bij het programma van het congres. ‘Je 
zou kunnen spreken van een license to operate die een 
haven tegenwoordig moet hebben. De bevolking in de 
directe omgeving van bedrijven, havens of vliegvelden 
accepteert niet zonder meer de hinder die ze kunnen 
ervaren van de productie en het transport van goede-
ren. Ze moeten er naar hun gevoel iets voor terugkrij-
gen: een vitale stad met werkgelegenheid, een mooie 
woonomgeving, goede scholen en een functionerende 
infrastructuur. Voldoende draagvlak onder de bevol-
king zorgt voor verbondenheid met de haven, ook al 
vinden veel nautische activiteiten inmiddels ver buiten 
de stad plaats.’  
Want hoewel inmiddels naar buiten getrokken, heeft de 
haven nog steeds de stad nodig. Niet alleen voor perso-

De bevolking krijgt er een 
vitale stad voor terug.
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Kraamkamers in oude havens
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Tijdens de Wereldhavendagen zijn de bezoekers trots op de haven, maar op andere dagen wordt 
ook geklaagd over overlast. Een nauwe band en intensieve samenwerking tussen haven en stad 
is voor allebei van groot belang.

CONGRES OVER STEDEN EN STEDEN
Crossovers, de 15de editie van de World Conference 
Cities and Ports, vindt van 5 tot 7 oktober plaats op 
RDM Campus Rotterdam. Wetenschappers, 
havendirecties en stadsbestuurders uit de hele 
wereld bespreken thema’s als de circulaire 
economie, smart technologies, klimaatverande-
ring en sociale innovatie. Voor meer informatie: 
www.citiesandports2016.com.
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