
‘Claims van reders en operators sluit ik niet uit’

Door onze redacteur
Piet Depuydt
Rotterdam, 8 sept. De Antwer-
penaar voelt zich op zijn ziel ge-
trapt door het conflict met Neder-
land over het uitbaggeren van de
Westerschelde. En algemeen direc-
teur Eddy Bruyninckx (58) van het
Antwerpse Havenbedrijf voelt zich
bijna een Sinjoor (bijnaam voor
een Antwerpenaar). Hij is geboren
in Stabroek, ten Noorden van de
Scheldestad, en begrijpt het dralen
van Nederland niet. „We willen
Rotterdam niet van zijn superieu-
re positie als diepzeehaven bero-
ven”, zegt de haventopman. „On-
ze vraag is bescheiden: een diep-
gang van 13,10 meter om de haven
bereikbaar te houden voor de
grootste vrachtschepen.” Zo niet,
dan zijn de gevolgen voor de Ant-
werpse haven „ernstig”, zegt hij.

U sluit mogelijke acties aan Vlaam-
se zijde niet uit?
„Er zijn verschillende mogelijkhe-
den. En dan heb ik het niet over
folkloristische acties zoals het ver-
bod op het eten van Zeeuwse mos-
selen. Elke dag rijden er door de
dynamiek van de Rotterdamse ha-
ven circa 16.000 Nederlandse
trucks op de Antwerpse ring. Af en
toe zijn deze trucks overladen.
Controles zijn in dat geval niet ab-
normaal, want dergelijke voertui-
gen beschadigen het Vlaamse we-
gennet. Ik noem enkel maar
ideeën die de voorbije dagen aan
bod zijn gekomen. Door afgelopen
weekend op kordate wijze telefo-
nisch contact op te nemen met zijn
Nederlandse collega Balkenende
heeft Vlaams minister-president
Peeters getoond dat het ons me-
nens is. Nederland moet in eerste
instantie uitvoeren wat afgespro-
ken is.”

Ondervindt de Antwerpse haven nu
al schade van het uitstel van de ver-
dieping van de Westerschelde?
„Kijk alleen maar naar de maat-
schappelijke kosten-batenanalyse
die ook door het Nederlandse Cen-
traal Planbureau is gemaakt [voor
Vlaanderen liggen de baten op 0,6
tot 1,2 miljard euro, voor Neder-
land op 400 tot 700 miljoen, red.].
Ik verwijs naar de rederijen en ter-
minaloperatoren die geïnvesteerd
hebben in Antwerpen met de ver-

wachting dat de haven kan mee-
spelen in de divisie van de grote
containerschepen. Bedrijven zoals
PSA of MSC. Zij zijn medeaandeel-
houder in enkele van de belang-
rijkste terminals van de Antwerp-
se haven. Schadeclaims van derge-
lijke concerns sluit ik absoluut
niet uit.”

Hebben PSA en MSC met u contact
opgenomen over mogelijke schade-
claims?
„Er waren contacten. Maar ik
noem geen namen.”

Volgens Antwerps havenwethouder
Marc Van Peel loopt de haven nu al
141 miljoen euro aan inkomsten
mis. Per jaar vertraging komt daar
nog eens 70 miljoen euro bij.
„We bevinden ons in een economi-
sche crisis. Schepen worden opge-
legd. Reders beslissen om de rota-
tie van hun zeevloot in te perken,
hun schepen doen minder havens

aan, er wordt stevig geschrapt in
de bestaand zeevaartroutes. Dit
gebeurt in een oogwenk. En na de
recessie is het bijzonder moeilijk
om die lijnen terug te krijgen. De
gevolgen voor Antwerpen zijn ern-
stig. Twaalf jaar geleden waren

containers goed voor een kwart
van de totale overslag, nu verte-
genwoordigt dat segment 55 tot
60 procent van het totale volume.
De containervaart wordt boven-
dien gedomineerd door een be-
perkt aantal grote spelers.”

Denkt u dat Nederland het uitstel
van de baggerwerken gebruikt om
de Rotterdamse haven in de crisis
uit de wind te zetten?
„Ik sluit niets uit. De onderhande-
lingen voor het uitbaggeren van de
Schelde lopen al sinds 1998. Ik ver-
berg niet dat mensen uit mijn om-
geving geloven dat er protectionis-
me aan de zijde van de Nederlan-
ders meespeelt, dat er Nederlandse
functionarissen of ambtenaren
zijn die ervan overtuigd zijn dat ze
de belangen van de natie dienen
door de verdieping van de Schelde
tegen te houden.”

In april zei Vlaams minister-presi-

dent Peeters nog dat de Antwerpse
haven de grootse van Europa moet
worden, groter dan Rotterdam. Is
dat waar alles om draait?
„Het is niet onze ambitie om met
de verdieping van de Schelde
zwaar in het offensief te gaan. Wij
vragen een getijonafhankelijke
diepgang van 13,10 meter. Dit is
een zeer defensieve houding om
Antwerpen bereikbaar te houden
voor de grootste containersche-
pen. Dankzij onze haven die zeer
diep landinwaarts ligt, zijn we in
staat om het achterland te bedie-
nen zonder het bestaande wegen-
net al te zeer te belasten. Ik heb er
geen probleem mee dat Rotterdam
een Tweede Maasvlakte bouwt om
zijn diepzeehaven uit te breiden,
net zoals ik al lang niet meer ze-
nuwachtig wordt van initiatieven
om de maritieme toegang tot Zee-
brugge te verbeteren. Het wordt
voor Noordwest-Europa echter
een belangrijk taak om havens die

landinwaarts gelegen zijn, zoals
Antwerpen, hun plaats te geven in
het logistieke geheel.”

De Rotterdamse en Antwerpse ha-
ven leveren nog steeds slag om
marktaandeel. Is toegevoegde waar-
de niet veel belangrijker?
„Denk nu niet dat ik elke ochtend
opsta met het mes tussen de tan-
den en de gedachte: ‘hoe ga ik van-
daag massieve pakketten van an-
dere havens naar die van ons laten
s ch u i v e n ? ’”

Is meer samenwerking tussen Euro-
pese havens niet de toekomst?
„We werken nu al op een aantal
vlakken samen met Rotterdam,
zoals op het gebied van milieu en
veiligheid. Maar als complemen-
tair betekent dat de grote vracht-
schepen aan Rotterdam worden
overgelaten en de kleintjes naar
Antwerpen kunnen varen, dan
vind ik dat geen goede basis. Wij

erkennen de superieure toeganke-
lijkheid van Rotterdam als diep-
zeehaven. Onze vraag voor een
diepgang van 13,10 meter is een
heel bescheiden vraag. Daarmee
willen we de grootste schepen de
mogelijkheid geven om in een ge-
tijdenvenster van 1 uur 36 minu-
ten de haven uit te varen. Niemand
hoeft er bang voor te zijn dat we
Rotterdam van zijn superieure po-
sitie in Europa willen beroven.”

Stel, deze baggerwerken worden uit-
gevoerd. Wat is dan de volgende
vraag van Antwerpen? Zeeschepen
worden steeds groter en vragen een
steeds grotere diepgang.
„Laat ons eerst dit project uitvoe-
ren. Daarna zijn er nog tal van an-
dere mogelijkheden om de toe-
gang tot de haven te verbeteren.
Een betere samenwerking bijvoor-
beeld tussen het loodswezen, de
scheepsdiensten en sluisplan-
ning .”

Havens Topman Eddy Bruyninckx van de Antwerpse haven over het uitbaggeren van de Wes t e r s ch e l d e

De topman van de
Antwerpse haven, Eddy
Bruyninckx, sluit acties van
Vlaamse bedrijven om
Nederland te dwingen de
Westerschelde snel uit te
baggeren niet uit.

Eddy Bruyninckx

De groei van de haven van Antwerpen heeft te lijden onder de te geringe diepte van de Westerschelde. Foto Reuters

N
H

 08-09-09 katern 2 pagina 11


