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In dit artikel hebben we de beelden van de haven Global Hub, Industrial Cluster, en World Port City
aangegrepen om de rol van havens in wereldwijde netwerken te schetsen. In het bijzonder
hebben we aandacht gevraagd voor het feit dat de ketens van activiteiten, waarin havens zich in
die hoedanigheden bevinden, niet overeenstemmen met de ketens van individuele verladers. Dit
blijkt onder meer uit het aggregatieniveau van deze ketens. Daarbij moet worden aangetekend
dat dit verschil in aggregatieniveau voor gecontaineriseerde lading duidelijker is dan voor
bulklading. Aan de hand van voorbeelden uit de havens van Rotterdam en Shanghai lichten we
de rol van havens in wereldwijde ketens nader toe.
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1. Inleiding
In de visie van de Rotterdamse haven wordt de haven van Rotterdam op verschillende manieren
belicht: de haven als global hub dus als knooppunt in wereldwijde logistieke netwerken, de haven
als industrial cluster met waarde toevoegende activiteiten, en – minder expliciet – de haven als
world port city verbonden met een wereldstad3.

Vanuit al deze drie beelden speelt de haven een belangrijke rol in wereldwijde netwerken. Als
global hub is  dit  het  meest  evident:  De  haven  vormt  een  knooppunt  in  internationale  logistieke
netwerken. Als industrieel cluster speelt de haven ook een belangrijke rol in ketens als waarde
toevoegende schakel. Bij de haven als world port city, verbonden met de stad, speelt de zakelijke
dienstverlening  een  voorname  rol  als  aanbieder  van  diensten  die  van  belang  zijn  voor
internationale handel en logistiek.

Echter, door het belichten van de haven als global hub, industrial cluster, en als world port city,
komen ook knelpunten naar boven. Als global hub moet de haven fors investeren in infrastructuur
en  ervaart  juist  het  havengebied  de  externe  kosten  van  transport  en  overslag,  terwijl  de
toegevoegde waarde nogal eens elders landt4. Als industrial cluster krijgt de haven steeds meer
een rol stroomafwaarts in de keten5. Dit biedt mogelijkheden om meer waarde toe te voegen,
maar de haven zal de verbinding opnieuw moeten bewerkstelligen door de relevante industriële
activiteiten aan zich te binden. Als world port city zou de zakelijke dienstverlening moeten
floreren, maar hier bereikt de haven van Rotterdam, net als sommige andere grote havens, niet de
mate  van  synergie  die  kleinere  havens,  zoals  die  in  de  nabijheid  van  Londen  City  met  haar
juridische en financiële dienstverlening, wel weet te bereiken6.

In deze bijdrage concentreren we ons vooral op de haven als global hub en gaan we in op de rol
van havens in wereldwijde netwerken. Wel zullen we hier en daar teruggrijpen op de haven als
industrial cluster en  als world port city. We exploreren enkele bedreigingen en mogelijkheden,
mede aan de hand van voorbeelden: De haven van Rotterdam en de haven van Shanghai. We
hopen hiermee de discussie over havens in wereldwijde netwerken te bevorderen.

De opzet van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 gaan we nader in op de rol van de haven
in wereldwijde ketens. In paragraaf 3 bespreken we de haven als global hub in detail. We
bespreken de casuïstiek van de havens van Rotterdam en Shanghai in paragraaf 4. In paragraaf 5
komen we tot een synthese, trekken we conclusies, en doen we enkele aanbevelingen.

3 De visie van de Rotterdamse haven kan worden geraadpleegd via www.havenvisie2030.nl

4 We verwijzen in dit verband naar het OECD rapport “The Competitiveness of Global Port-Cities: Synthesis
Report” beschikbaar via www.oecd.org.
5 Zo geeft de eerder genoemde visie van de Rotterdamse haven aan dat de stroom aan basisgrondstoffen door de
haven zal afnemen ten faveure van halffabrikaten etc.
6 Het eerder genoemde OECD rapport vermeldt Londen als een van de meest succesvolle maritieme clusters waar
zakelijke dienstverlening floreert ook zonder nabijheid van een zeer grote haven.
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2. Havens in Wereldwijde Ketens
In deze paragraaf bekijken we de rol van havens in wereldwijde netwerken, of: wereldwijde
ketens. Het vakgebied over ketens, supply chain management, gaat in op de veelheid aan methoden
waarmee betrokken partijen in ketens samen kunnen werken om producten en diensten voort te
brengen, waarbij economische, maar ook milieutechnische en maatschappelijke doelstellingen
worden gediend. Wel merken we op dat supply chain management als vakgebied verder reikt dan
logistiek; zie bijvoorbeeld Cooper et al. (1998). Zo worden processen als inkoop en customer
management gezien als integraal onderdeel van supply chain management, terwijl deze processen
geen onderdeel uitmaken van logistiek management. Het is in dit verband tekenend dat de
professionele Amerikaanse organisatie Council of Logistics Management zich in 2004 omdoopte tot
Council of Supply Chain Management Professionals.  Blijkbaar  is  er  sprake  van  een  ontwikkeling
waarbij meer processen als met elkaar verbonden worden gezien, en het vakgebied deze
processen “adopteert”. De auteurs voorzien, mede ingegeven door de opkomst van het
onderwerp Supply Chain Finance, dat handelsprocessen en financiële afwikkeling ook zullen
worden opgenomen in het vakgebied. Ditzelfde geldt in het bijzonder voor Compliance
Management, waarbij op efficiënte en systematische wijze voldoen aan afspraken en regelgeving
centraal staat.

We zullen in het volgende beargumenteren dat deze uitbreidingen juist van belang zijn zodra we
naar de rol van havens in wereldwijde ketens kijken. Voor wereldwijde ketens zijn
handelstransacties geen sinecure, en is er sprake van grensoverschrijdend transport, zodat
douane en andere autoriteiten om de hoek komen kijken.

Carbone & de Martino (2003) benadrukken de mogelijk rol van havens in toegevoegde waarde
activiteiten in wereldwijde ketens. Aan de hand van een beschouwing over de wereldwijde keten
van automobielproducent Renault wordt een aantal mogelijkheden onderzocht. Belangrijke
voorbeelden zijn: de vestiging van toegevoegde waarde activiteiten in het havengebied,
waaronder logistieke activiteiten afgestemd op internationale handelsovereenkomsten, en
consolidatie van transportactiviteiten.

Robinson (2002) bespeurt een verschuivend paradigma bij het vaststellen van de rol van havens.
Was de  haven een plek  waar  schepen en lading efficiënt  werden afgehandeld,  nu wordt  de  rol
van de haven meer die van een dienstverlener die waarde toevoegt in wereldwijde ketens. De
haven  kan  daarbij  een  beslissende  rol  spelen  als  zij  middelen  kan  aanreiken  die  van  cruciaal
belang zijn voor deze ketens. Op welke wijze de haven een dergelijke rol kan spelen en welke
waarde daarbij kan worden toegevoegd is volgens Robinson (2002) nog de vraag.

Een gedeeltelijk antwoord kan gelezen worden in Notteboom & Rodrigue (2005), alwaar de
ontwikkeling van havens als knooppunten in maritieme en achterlandnetwerken wordt  belicht.
Hieruit  volgt  dat  de  concurrentiepositie  van  havens  niet  alleen  door  de  efficiëntie   van  de
processen in de haven wordt bepaald, maar ook door het functioneren van de haven in de
maritieme (“voorland”) en achterland netwerken. Volgens Van der Horst & De Langen (2008)
wordt het functioneren van de haven als knooppunt in achterlandnetwerken deels verklaard
door de mate waarin transportactiviteiten in het achterland worden gecoördineerd. Dit sluit aan
bij de onderkenning van intermodaal transport als keten aan processen: voor- en natransport,
overslag, en transport langs belangrijke corridors (Crainic & Kim, 2007).

Bichou & Gray (2004) geven ook handen en voeten aan de nieuwe rol van havens door te duiden,
aan de hand van een gestructureerde consultatie van experts, hoe de relevante prestatie-
indicatoren van havens veranderen. Zij onderkennen de haven als locatie waar diverse stromen
van goederen, handelswaar, waarde en informatie samenkomen. De haven is daarmee
knooppunt in diverse soorten netwerken: logistieke netwerken, handelsnetwerken,
organisatienetwerken, en informatienetwerken. De auteurs stellen dat het meten van de
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toegevoegde waarde van een link in de keten (of knooppunt in het netwerk) lastig is omdat de
bijdrage ervan niet zonder meer kan worden bepaald. Dit probleem werd eerder al door
bijvoorbeeld Caplice & Sheffi (1995) onderkend voor ketens in het algemeen. In navolging op
Kaplan & Norton (1993) betrekken Brewer & Speh (2000) de “Balanced Scorecard” op de keten in
zijn geheel. Daarbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen wat individuele organisaties
bijdragen en wat de keten in zijn geheel tot stand brengt naar de eindklant.

Zo is het duidelijk dat de interne prestaties van de haven niet noodzakelijk evenredig bijdragen
aan de prestaties van de ketens door de haven. Een haven met hoge productiviteit die haar
processen niet afstemt op de ketens door de haven heen bewerkstelligt minder dan een haven die
haar processen synchroniseert met ketenprocessen, ook als daarmee de havenprocessen zelf
vanuit  intern  perspectief  minder  productief  worden.  Dit  alles  is  min  of  meer  evident,  maar  de
voorgenoemde bijdragen uit de wetenschappelijke literatuur geven terecht aan dat het meten en
sturen op ketenprestaties alles behalve een sinecure is. Een pleidooi voor een integrale
benadering van de keten is snel gemaakt. Maar daarmee wordt integratie er niet makkelijker op.
Voor specifieke ketens is het al zo dat het sturen op ketenprestaties al lastig kan zijn. Individuele
ketenpartijen maken hun eigen keuzen, doelen niet noodzakelijk op een betere ketenprestatie, en
zijn niet noodzakelijk bereid informatie over hun eigen prestaties te delen.

Song & Panayides (2008) stellen vast dat ketenintegratie en concurrentiepositie van havens nog
niet op systematische wijze met elkaar zijn verbonden, en zij proberen daarin eerste stappen te
zetten. Op basis van een regressieanalyse stellen zij verbanden vast tussen bijvoorbeeld waarde-
toevoeging (op maat) in de haven en een hoger concurrerend haventarief, en tussen de relatie
rederij en stuwadoor enerzijds en de prestaties van de zee-terminal anderzijds. Deze resultaten
suggereren dat ketenintegratie bevorderlijk is voor de concurrentiepositie van de haven.

De vraag die zich opdringt is: maar wat bedoelen we nu precies met ketenintegratie? Zoals Song
& Panayides (2008) voorstellen, kan die betrekking hebben op het gezamenlijk gebruik van
informatie en communicatietechnologie, het aanbieden van toegevoegde waarde diensten op
maat, en samenwerkingsrelaties tussen rederijen en vervoerders/terminals aan de landzijde. Het
gaat hierbij om logistieke ketens waar miljoenen containers per jaar doorheen stromen. Dit zijn niet
dezelfde ketens van partijen die tot handelstransacties komen en aanzetten tot het wereldwijd
vervoer  van hun producten.  Blijkbaar  bevinden de  ketens  waarin  havens  opereren zich  op een
ander aggregatieniveau. We bespreken dit nader in de volgende paragraaf.
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3. Global Hub
Zoals  gesteld  bedient  de  haven  een  veelheid  aan  ketens,  en  voor  zover  er  sprake  is  van
ketenintegratie, doet de haven dat op een hoog aggregatieniveau. De haven biedt daarbij
voornamelijk een one size fits all aanpak. Dit heeft letterlijk vorm gekregen in de uitvinding van de
gestandaardiseerde ladingeenheid, de maritieme container. Het verdient hier nauwelijks uitleg
dat deze uitvinding heeft geleid tot een groeispiraal van wereldwijde handel waarin
schaalvoordelen de drijfveer vormen (Levinson, 2008).

De groei van de wereldwijde handel heeft geleid tot een doorvoer in 2013 van zo’n 12 miljoen
maritieme standaard ladingeenheden (TEU: Twenty Foot Equivalent Unit) in de haven van
Rotterdam en zo’n 34 miljoen TEU in de haven van Shanghai. De meeste supply chains realiseren
maar een beperkt aantal containers per jaar. Bierfabrikant Heineken is met ongeveer 90.000 TEU
per jaar via de havens van Rotterdam en Antwerpen een uitzonderlijk grote verlader 7 . Dit
betekent dat het aantal ketens dat gebruik maakt van een omvangrijke haven als Rotterdam zeer
groot is; het gaat om vele duizenden ketens.

Hiermee komt de ambitie van havens om wereldwijde ketens meer te bedienen in het gedrang;
als elk van deze ketens specifieke eisen heeft, hoe kan een haven daar dan ooit aan voldoen? De
one size fits all aanpak is te grofmazig, maar een oplossing op maat voor elke keten afzonderlijk is
niet haalbaar. De oplossing moet gezocht worden in een aanpak op maat voor afzonderlijke
typen van ketens8.

We benadrukken tot slot dat wereldwijde ketens worden ondersteund door drie soorten
netwerken. Ten eerste organisatorische netwerken met relaties tussen bedrijven waartussen
financiële transacties stromen. Ten tweede logistieke netwerken met goederenstromen tussen
logistieke knooppunten. Ten derde informatienetwerken met datastromen tussen
informatiesystemen. We kunnen een hiërarchisch verband aanbrengen tussen organisatorische
netwerken, logistieke netwerken en transportnetwerken. Het ontwerp van de organisatorische
netwerken houdt verband met de vraag welke partijen als ketenpartners worden benaderd. Het
ontwerp van de logistieke netwerken is daarvan een afgeleide, terwijl het ontwerp van het
transportnetwerk normaal gesproken daar weer een afgeleide van is.

De rol van de haven in wereldwijde ketens als logistieke hub heeft een aantal kenmerken. Ten
eerste bedient de haven vele logistieke ketens. Hierbij dient ten eerste onderscheid worden
gemaakt tussen droge en natte bulk, en containers en stukgoed.

7 Schatting naar aanleiding van het nieuwsitem “Heineken verscheept exportbier via Alpherium naar
Rotterdam”. www.logistiek.nl,  4 oktober 2010
8 Expediteurs met een groot klantenbestand bedienen hun grote klanten op maat terwijl zij voor hun kleinere
klanten standaardoplossingen aanbieden die in voldoende mate passen bij de klantwensen.
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Figuur 1: verschil aggregatie logistieke processen individuele ketens versus haven-logistieke processen

Voor droge en natte bulk geldt dat het aantal betrokken ketens normaal gesproken beperkt is, dit
in tegenstelling tot het aantal ketens betrokken bij de containerstromen door de haven als eerder
betoogd. Zo geldt voor ruwe olie in de haven van Rotterdam in 2014 een aanvoer van 95 miljoen
metrische ton, waarvan de helft door de in de Rotterdamse haven gevestigde raffinaderijen
wordt verbruikt. Hiervan wordt zo’n 40% door Shell Nederland Raffinaderij, 30% door BP, en
zo’n 20% door Esso Nederland verwerkt9.

De haven ontwikkelt haar rol als logistiek hub op een hoog aggregatieniveau. Het logistieke
systeem van de haven bedient vele ketens. Het havenbedrijf denkt dan ook in termen van
connectiviteit en bereikbaarheid. De haven wil zowel aan de zee- als aan de landzijde aansluiten
op een veelheid aan netwerken. Bereikbaarheid heeft betrekking op het functioneren van de
aansluitingen op de diverse netwerken. Congestie aan zee- of landzijde brengt de bereikbaarheid
en de concurrentiepositie van de haven in gevaar.

Aan de zeezijde streeft de haven naar bereikbaarheid door bezoekende schepen een korte
omlooptijd te bieden. Zodra schepen aankomen bij de haven is het streven de wachttijd te
beperken voordat het schip bij een terminal kan afmeren. Normaal gesproken zijn ook terminals
erop gericht het schip zo snel mogelijk te behandelen met veel aandacht voor de productiviteit
van de kranen aan de zeezijde. Daartoe beschikken zowel containerterminals als bulkterminals
over  een  buffer  om  de  instroom  van  uitgeladen  goederen  op  de  terminal  tijdelijk  op  te  slaan,
voordat de goederen worden doorgezet voor verder transport (Vis & De Koster, 2003). Verder
transport kan over land naar het achterland gaan, of over zee, ook voor transport naar kleinere
havens, waarbij de grotere haven dient als hub in het maritieme netwerk.

Transport aan de landzijde is voor havens steeds belangrijker geworden, zoals hierboven
besproken. De bereikbaarheid van de haven wordt gerealiseerd door transportcapaciteit aan te

9 Dit kan worden afgeleid uit Facts & Figures Rotterdam Energy Port and Petrochemical Cluster
(www.portofrotterdam.com). De andere helft van de aanvoer van ruwe olie wordt doorgevoerd naar Antwerpen;
zo’n 25-30%, Duitsland; zo’n 15-17% en 5-7% gaat tot slot naar Vlissingen. In al deze bestemmingen gebruiken
raffinaderijen de olie als input.
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bieden op diverse transportnetwerken die gezamenlijk kunnen worden ingezet. De
havenautoriteit heeft de bereikbaarheid langs meerdere transportmodaliteiten tot een van haar
prioriteiten gesteld en heeft ook targets gesteld waaraan container terminals die zich in de haven
wilden vestigen moeten voldoen (Zuidwijk & Ypsilantis, 2013).

We  gaan  in  de  volgende  paragraaf  nader  in  op  het  gebruik  van  het  achterlandnetwerk  om  de
bereikbaarheid aan de landzijde en het gebruik van het spoor en de vaarwegen te bevorderen.
Het zo flexibel mogelijk aanbieden van verbindingen over de diverse netwerken wordt geduid
met de term synchromodaliteit, waarbij transportdiensten worden aangeboden zonder het vooraf
vastleggen van de vervoerswijze.

Interessante ontwikkeling bij concepten als synchromodaliteit is de verandering van de aard van
de transportdiensten. Bij het boeken van een vooraf bepaald vervoersmiddel, kan de afspraak
tussen  klant  en  aanbieder  van  transport  bestaan  uit  de  tijdige  beschikbaarheid  van  het
vervoersmiddel. Echter, zodra de boeking geen vervoersmiddel specificeert, dan kan de afspraak
niet anders dan betrekking hebben op de tijdige levering van de goederen bij bestemming. Ook
ligt het voor de hand te toetsen of de uiteindelijke dienstverlening aan de klant in
overeenstemming is met de klantbehoeften. Dit betekent dat de vervoersdiensten als
vanzelfsprekend meer worden toegesneden op de daadwerkelijke behoeften van de klant. Op
zichzelf is dit een positieve ontwikkeling, maar het stelt ook hogere eisen aan de informatie-
uitwisseling tussen betrokken partijen. Terecht kan men hier de vraag stellen of het mogelijk is de
efficiëntie van het containertransport te behouden, terwijl op zeer laag aggregatieniveau,
namelijk op het niveau van de individuele klant, op eisen moet worden gestuurd.

4. Voorbeelden havens van Rotterdam en Shanghai
We bespreken in deze paragraaf twee voorbeelden van ketenintegratie in de havens van
Rotterdam  en  Shanghai.  Het  voorbeeld  in  de  haven  van  Rotterdam  betreft  de  integratie  van
overslag en achterlandtransport in de containerketen, terwijl het voorbeeld in Shanghai
betrekking heeft op de rol van geavanceerde logistieke dienstverlening in een vrijhandelszone.

4.1  Rotterdam: European Gateway Services

Containeroverslagbedrijf Europe Container Terminals biedt transportdiensten van en naar het
achterland aan via dochteronderneming European Gateway Services (EGS) 10 .  EGS  biedt
hoogfrequente transportdiensten aan tussen de haven van Rotterdam en diverse
achterlandhavens met gebruik van hoge capaciteitsvervoersmiddelen via binnenvaart en spoor.
Dit wordt mogelijk gemaakt door een Extended Gate push concept (Veenstra & Zuidwijk, 2012).
De  stuwadoor  neemt  hierbij  regie  in  de  keten  door  containers  op  de  terminal  zo  snel  mogelijk
naar het achterland te vervoeren, waarbij douaneformaliteiten pas hoeven te worden
afgewikkeld als de container door de (extended) gate de binnenlandterminal verlaat. Hiermee
wordt de totale verblijftijd van de container op de zee-terminal verkort en wordt congestie op de
zee-terminal tegengegaan. Doordat de containers in grote hoeveelheden naar een beperkt aantal
bestemmingen worden vervoerd (zie Figuur 2), kunnen hiervoor hoge
capaciteitsvervoersmiddelen trein en binnenschip worden gebruikt. Daarmee wordt een
alternatief geboden voor vervoer over de weg en wordt ook congestie op het wegennetwerk
tegengegaan.

10 De diensten van European Gateway Services worden toegelicht door het bedrijf zelf via
www.europeangatewayservices.com
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De ontwikkeling van een dergelijk achterlandnetwerk is een voorbeeld van integratie van
havenactiviteiten met de keten, in dit geval aan de landzijde. Zoals eerder gezegd vindt deze
integratie vooralsnog plaats op een hoog aggregatieniveau. Wel kan worden gezegd dat ook de
eindklant generieke voordelen kan halen uit dit concept als betrouwbare vervoersdiensten

worden aangeboden met lagere emissies, etc.

Figuur 2: European Gateway Services network. Bron: www.europeangatewayservices.com

4.2 Shanghai: Waigaoqiao douane gebonden logistieke zone

De haven van Shanghai bevat een verzameling aan zee-terminals die valt onder het bestuur van
het gemeentelijk havenbureau en die wordt geëxploiteerd door Shanghai International Port
Group (SIPG). De haven van Shanghai bevat geen andere activiteiten dan containerterminal
operaties  en  is  in  die  zin  verschillend  van  de  haven  van  Rotterdam,  die  ook  een  industrieel
cluster  bevat.  SIPG  beperkt  zich  echter  niet  tot  de  haven  van  Shanghai.  Zo  bedient  zij  ook
terminals  langs  de  Yangtze  rivier,  heeft  zij  aandeel  in  industriële  activiteiten  in  de  buurt  van
Shanghai, en voert zij transportdiensten uit. In het bijzonder verleent zij binnenvaartdiensten
over de Yangtze rivier en onderhoudt zij de lijndienstverbinding tussen de Waigaoqiao container
terminals en de Yangshan haven in de Hanzhou baai (zie figuur 3).
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Figuur 3: Haven van Shanghai met container terminals, vrijhandelszone, en douane gebonden logistieke
zone (bron: www.sipg.com).

SIPG heeft ook belangen in de Waigaoqiao vrijhandelszone nabij de Waigaoqiao container
terminals en de douane gebonden logistieke zone (zie Figuur 3). Waigaoqiao Logistics Center Co
Ltd. beheert deze logistieke zone en treedt daar op als the landlord, als eigenaar van magazijnen
en materieel. Ook treedt zij op als tussenpersoon tussen de bedrijvigheid in the logistieke zone en
de verschillende autoriteiten in Shanghai en op nationaal niveau. SIPG is een van de
aandeelhouders in dit bedrijf.

Waigaoqiao Logistics Center Co Ltd poogt ook de positie van de haven van Shanghai in
wereldwijde ketens verder te verstevigen. Dit doet zij onder meer door het ontwikkelen van
magazijnen voor nieuwe metalen van Steinweg in de douane gebonden logistieke zone. Deze
magazijnen hebben een totaaloppervlak van 150.000 vierkante meter. Het magazijn ondersteunt
de handel in metalen op de Shanghai metaalbeurs. Dit handelsproces vindt plaats volgens de
regels van de London Metal Exchange die onder meer betrekking hebben op de opslag van
verhandelde metalen. Door aan deze voorwaarden te voldoen eist Shanghai een belangrijker
plaats  op  in  de  handel  van  non-ferro  metalen  en  wordt  daarmee  verbonden  met  de
corresponderende wereldwijde handel en logistieke ketens.

Het in Rotterdam gevestigd bedrijf Steinweg11 heeft als kernactiviteit de opslag en behandeling
van commodities volgens de voorwaarden van diverse handelsbeurzen. Dit is een voorbeeld van
hoe toegevoegde waarde creatie in logistieke ketens, met de haven als global hub, en zakelijke
dienstverlening in de world port city elkaar kunnen versterken. De integratie van de
havenactiviteiten en toegevoegde waarde diensten voor specifieke supply chains is voor bulk ook
eenvoudiger te realiseren, omdat het verschil tussen de aggregatie niveaus, als weergeven in
figuur 1, ook kleiner is.

11 Zie ook: www.steinweg.com
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5.  Synthese, conclusies en aanbevelingen
In dit artikel hebben we de beelden van de haven Global Hub, Industrial Cluster, en World Port City
aangegrepen om de rol van havens in wereldwijde netwerken te schetsen. In het bijzonder
hebben we aandacht gevraagd voor het feit dat de ketens van activiteiten, waarin havens zich in
die hoedanigheden bevinden, niet overeenstemmen met de ketens van individuele verladers. Dit
blijkt onder meer uit het aggregatieniveau van deze ketens. Daarbij moet worden aangetekend
dat dit verschil in aggregatieniveau voor gecontaineriseerde lading duidelijker is dan voor
bulklading.

Aan de hand van voorbeelden uit de havens van Rotterdam en Shanghai lichten we de rol van
havens in wereldwijde ketens nader toe. Ten eerste bespreken we de integratie van
stuwadoorsactiviteiten en achterlandtransport in de containerlogistiek. Het gaat hier om
integratie in havenketens op een hoog aggregatieniveau, en om miljoenen containers per jaar.
Ook gaat het hier om grensoverschrijdende logistiek, en spelen onder meer  douaneformaliteiten
een beslissende rol bij het definiëren van toegevoegde waarde diensten.

Ten tweede gaan we in op de rol van geavanceerde logistieke dienstverlening in een
vrijhandelszone in de haven van Shanghai. In het bijzonder voldoet een Nederlandse logistieke
dienstverlener aan de eisen gesteld door de internationale handelsbeurzen, waarmee hij zich kan
onderscheiden van de concurrentie. Het verschil in aggregatieniveau tussen de havenketens en
de ketens van individuele verladers is kleiner in het geval van non-ferro metalen. Dit
vergemakkelijkt het leveren van diensten op maat door partijen in het havencomplex.
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