Containermarkt:
Ruimte voor de toekomst
Rotterdam is de belangrijkste Europese containerhaven. De overslag groeit in
hoog tempo en dat geldt ook voor de omvang en de capaciteit van de containerschepen. Om te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen heeft de haven
dringend extra ruimte nodig. Dat gebeurt door de aanleg van Maasvlakte 2,
de nieuwe uitbreiding van de Rotterdamse haven in de Noordzee.
Marktontwikkelingen
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De huidige ontwikkeling van de overslag overstijgt de meest

verkoopprijs van een product. Neem bijvoorbeeld een in Azië
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Twenty feet Equivalent Unit, een standaardmaat voor containers

Ruimte voor de toekomst
Belangrijkste Europese containerhavens

Bedrijventerreinen duurzaam inrichten

2006 (in TEU)

De belangstelling van bedrijven voor vestiging op Maasvlakte 2
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Rotterdam (Nederland)

9.690.000

is groot. De grootste rederijen en terminaloperators hebben
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Hamburg (Duitsland)

8.862.000

zich gemeld om in aanmerking te komen voor een plekje
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Antwerpen (België)

7.018.000

in het nieuwe havengebied. Bij de selectie kijkt Rotterdam
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Bremen (Duitsland)

4.450.000

niet alleen naar de economische bijdrage, maar ook naar
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Algeciras (Spanje)

3.255.000

de duurzaamheid. Aspecten van duurzaamheid zijn onder
andere de modal split (verhouding spoor, binnenvaart en
wegen in het achterlandvervoer), de beperking van uitstoot

Havendiepte

en de visie op duurzaam ondernemen. Zo wordt in de contracten van bedrijven die zich op Maasvlakte 2 gaan vestigen
vastgelegd dat zij relatief meer gebruik moeten maken van

Antwerpen 12,80 m

4.500 TEU
Diepte 12.5m

spoor en binnenvaart. Verder speelt het Havenbedrijf een
actieve rol in het verbeteren van het achterlandtransport,

8.500 TEU
Diepte 14.5 m

Zeebrugge 13,50 m
Bremen/Le Havre 14,00 m
Hamburg 14,50 m

bijvoorbeeld door deelname in de Betuweroute.
12.500 TEU
Diepte 17.0 m

Rotterdam 16,65 m

Eerste klanten bekend
De eerste terreinen op Maasvlakte 2 zijn al uitgegeven.
Het gaat om terreinen voor drie containerterminals. Een
consortium bestaande uit stuwadoor DP World (Dubai) en de

Rotterdam/Maasvlakte 2 20,00 m

rederijen Mitsui OSK Lines (MOL, Japan), Hyundai Merchant
Marine (HMM, Zuid-Korea), Neptune Orient Lines/APL
(Singapore) en CMA CGM (Frankrijk) ontwikkelt op Maasvlakte 2 de Rotterdam World Gateway-terminal. Deze

Huidig havengebied

terminal krijgt een capaciteit van 4 miljoen TEU en is vanaf

Om de groei in de containersector voor te blijven in de perio-

2013 operationeel. Stuwadoor APM Terminals, dochter van

de totdat Maasvlakte 2 klaar is, creëert Rotterdam ook in het

de A.P. Møller-Maersk Group (Denemarken), gaat als tweede

bestaande havengebied extra containercapaciteit. In 2008

een containerterminal op Maasvlakte 2 ontwikkelen. Deze

opent aan de noordkant van de Maasvlakte de nieuwe Euro-

terminal krijgt een capaciteit van 4,5 miljoen standaardcon-

max Terminal. En ook de stuwadoors ECT en APM Terminals

tainers en de eerste fase wordt in 2014 in gebruik genomen.

breiden op de huidige Maasvlakte fors uit. Zo komt er extra

De derde terminal die opgeleverd wordt is de geplande

capaciteit voor zowel het diepzeeverkeer (intercontinentaal

uitbreiding van de Euromaxterminal, die momenteel op de

en binnen Europa) als voor binnenvaartschepen. Ook in de

huidige Maasvlakte wordt gebouwd. Deze uitbreiding levert

Waal-/Eemhaven komen meer mogelijkheden voor contai-

een capaciteit van 2,3 miljoen TEU.

nerverkeer binnen Europa. Door al deze activiteiten biedt de
huidige haven in 2014 een containercapaciteit van circa 17
miljoen TEU. Dat is gelijk aan de dan verwachte marktvraag,
maar dan is de haven ook echt vol. Om ruimte te bieden aan
verdere groei van de containeroverslag is de tijdige aanleg
van Maasvlakte 2 een absolute noodzaak. De landaanwinning creëert tussen 2013 en 2033 geleidelijk aan ruimte voor
extra overslagcapaciteit van nog eens 17 miljoen TEU.
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Meer informatie?

De aanleg van nieuw havengebied, Maasvlakte 2, maakt deel uit

Projectorganisatie Maasvlakte 2

T +31 (0)10 252 10 10

van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dat

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

infomv2@portofrotterdam.com

bestaat verder uit de bij de aanleg behorende natuurcompensatie,

Postbus 6622

www.maasvlakte2.com

aanleg van 750 ha natuur- en recreatiegebied en de verbetering

3002 AP Rotterdam

van Bestaand Rotterdams Gebied. PMR is een samenwerkingsverband van de rijks- en regionale overheid en Havenbedrijf
Rotterdam. Kijk ook op www.mainport-pmr.nl
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